
 

 

 

 

 

22. Jesienny Konkurs Recytatorski 

 

NARODZINY ŚWIATÓW – 

FANTASTYKA W LITERATURZE 

 

 
 

REGULAMIN KONKURSU 

(ETAP POWIATOWY) 
 

 

I. Adresaci 

Zapraszamy do konkursu uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, studentów  

i wszystkich dorosłych miłośników recytacji z powiatu łęczyńskiego.  

II. Założenia programowe 

Najwybitniejsza dama światowej literatury fantastycznej, Ursula K. Le Guin, napisała niegdyś: 

Kiedy moja córka Karolina miała trzy lata, przyszła do mnie któregoś dnia, ściskając w rączkach 

drewnianą szkatułkę i powiedziała: ”Zgadnij, co tam jest”. No więc zaczęłam zgadywać: gąsienica, 

myszy, słonie i tak dalej. Karolina kręciła główką, aż wreszcie z niebywale tajemniczym uśmiechem 

uchyliła odrobinę wieko, tak żebym mogła zajrzeć do środka, i odparła: „Ciemność”. 

W historii literatury to fantastyka – czerpiąca swe inspiracje od bajek, baśni, klechd i mitów – 

najsilniej związana jest z wrażliwością młodych czytelników. Fantastyka technologiczna (s-f), 

fantastyka baśniowa (fantasy), zawsze apeluje do jasnych i otwartych umysłów, pobudzając  

ich wyobraźnię i kreatywność. Dzięki lekturze Lema, Strugackich czy Le Guin z pewnością niejedna 

idea, niejeden wynalazek ziściły się w umysłach młodych naukowców. Jednak, by rzeczy realne  

z tych światów nierealnych mogły się narodzić, musimy czytać fantastykę „jasno”  

i ze zrozumieniem. Recytując utwory fantastyczne – właśnie dzięki ruchowi wyobraźni – 

powołujemy do istnienia nieistniejące. 

Wewnątrz regulaminu znajdą Państwo propozycje repertuarowe. Dzielimy proponowaną 

literaturę na fantastykę dziecięco – młodzieżową i tę „dorosłą”, wychodząc z założenia,  

że szczególnie licealiści zechcą interpretować utwory dojrzałe i wymagające w formie i treści.  

Pamiętajcie o sentencji Marka Aureliusza: „Bądź zwięzły! Każde niepotrzebnie wypowiedziane 

słowo odpływa. Świat jest przeludniony słowami”. W przypadku prezentacji fragmentu prozy 

dopuszczalne są skróty. 

Recytatorzy prezentują jeden dowolnie wybrany tekst (utwór poetycki 

lub fragment prozy; dopuszczalny jest uzasadniony kolaż tekstów).   

Łączny nieprzekraczalny czas prezentacji: uczniowie szkół podstawowych – do 3 minut, starsi 

– do 5 minut. Organizator zastrzega sobie prawo do przerywania dłuższych prezentacji. 

Uczestnik przygotowuje repertuar nieprezentowany w innych konkursach ani w poprzednich 

edycjach JKR. 

III. Kryteria oceny 

Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury powołane przez organizatora. Kryteria oceny: 

- wybór i dobór tekstu, 

- dostosowanie tekstu do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora, 

- interpretacja utworu, 

- kultura słowa, 

- ogólny wyraz artystyczny. 

Uczestnicy, przed recytacją nie przedstawiają się i nie podają autora i tytułu wybranego utworu. 

Nominację do Turnieju Wojewódzkiego otrzyma maksymalnie 5 recytatorów. 

Werdykt jury jest niepodważalny. 



Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w poszczególnych grupach wiekowych, wszyscy wykonawcy 

otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

IV. Zasady organizacyjne i terminy 

ELIMINACJE ŚRODOWISKOWE 

W przypadku dużej liczby chętnych prosimy dyrektorów szkół, domów kultury, nauczycieli   

i instruktorów o przeprowadzenie wstępnych eliminacji. 

TURNIEJ POWIATOWY 

Organizator etapu powiatowego konkursu – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej. 

Etap powiatowy odbędzie się 15 listopada 2018 r. (czwartek) od godz. 10.00.  w sali 

konferencyjnej Centrum Zarządzania Siecią w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, al. Jana 

Pawła II 95 a.  . 

Warunkiem uczestnictwa są dokładnie wypełnione karty zgłoszeń oraz protokół z eliminacji 

środowiskowych przekazany do 07 listopada 2018 r.  

w formie papierowej na adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej, ul. Staszica 9     

lub e-mailowej (skan PDF)  biblioteka@powiatleczynski.pl. 

W Turnieju Powiatowym może wziąć udział do 5 recytatorów z instytucji organizującej 

eliminacje środowiskowe. 

Nie przewidujemy bezpośrednich zgłoszeń uczestników do organizatora konkursu 

powiatowego. 

Karty, które dotrą do PBP po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę. 

Organizator etapu powiatowego konkursu – PBP w Łęcznej – nie pokrywa kosztów podróży 

uczestników i opiekunów. 

V. Informacje o przetwarzaniu danych: 

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna jako administrator 

danych osobowych informuje, że dane osobowe, w tym wizerunek uczestników konkursu,  

będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu (przeprowadzenie konkursu, wyłonienie 

zwycięzców, przyznanie i odbiór nagród, podanie do publicznej wiadomości listy uczestników  

i laureatów, promocja - umieszczenie danych osobowych i wizerunku na stronach www i w lokalnej 

prasie).  

2. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce  

do momentu wycofania zgody, do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych inspektor@cbi24.pl 

3. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji konkursu. 

4. Dane osobowe nie podlegają mechanizmom zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  

w tym profilowania. 

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości uczestnictwa w konkursie. Informacji na temat przebiegu Turnieju Powiatowego  

w Łęcznej udzielają bibliotekarze PBP w Łęcznej, tel. 81 752 32 52,  biblioteka@powiatleczynski.pl.  
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