
Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego w Płocku 

ogłasza  XXXV  edycję 

konkursu  recytatorskiego  dla dzieci i młodzieży 

„Pięknie  być człowiekiem” 

Rok 2013 ogłoszony został przez Sejm RP  

Rokiem Juliana Tuwima.  

            Poezja Juliana Tuwima jest jedną z najważniejszych w XX 

wieku propozycji uprawiania sztuki słowa. Bogata i różnorodna 

twórczość autora "Kwiatów polskich" stanowi żywotną  

i atrakcyjną propozycję dla odbiorców w każdym wieku. 

Książnica Płocka za Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, 

przekonana o szczególnym znaczeniu dorobku poety dla 

dziedzictwa narodowego  pragnie poprzez konkurs recytatorski 

popularyzować postać i twórczość Poety. Głównym celem 

konkursu jest kształtowanie wartościowego człowieka, uczenie 

poprzez literaturę tego, co najpiękniejsze i najwartościowsze 

 w życiu.  

     Tytuł konkursu zaczerpnięty jest z wiersza                                                                                                                                                                                                                                                      

Ewy Szelburg-Zarembiny i w pełni oddaje jego ideę, a także  

wartości propagowane przez organizatorów konkursu. 

Szczególnie w tym roku zachęcamy zatem młodych recytatorów 

do sięgnięcia po utwory Juliana Tuwima. 

REGULAMIN 

Zasady uczestnictwa: 

 Uczestnicy konkursu w wieku  7– 16 lat,  obowiązani są             

do nadesłania karty zgłoszenia w terminie do  29 marca 2013 r.                    

na  adres  domu kultury lub biblioteki we własnym rejonie.  

Eliminacje rejonowe odbywają się w: Gąbinie (nowy rejon- 

podlega mu Gąbin i Łąck) w: Gostyninie, Kutnie, Łęczycy, 

Płocku /Młodzieżowy Dom Kultury/, Sannikach, Sierpcu, 

Żychlinie. 

            Do udziału w eliminacjach rejonowych należy zgłaszać 

najlepszych  recytatorów wyłonionych we wstępnych 

eliminacjach   w szkołach, domach kultury, bibliotekach. Termin 

przeglądów   rejonowych  upływa  z  dniem  30  kwietnia  2013r.   

Każdy rejon ma prawo zgłosić do finału 6 najlepszych 

recytatorów. 

Kopię protokołu jury oraz karty zgłoszeń zakwalifikowanych                     

do finału recytatorów należy przesłać do 6 maja 2013 r.                             

na adres: Książnica Płocka, 09-400 Płock  ul. T. Kościuszki 6                          

tel. 24/268-00-36, fax. 24/262-31–17,                                          

e- mail: metod@bibl.plock.pl     

             Finał  konkursu  odbędzie  się  w  Płocku  18  maja 2013 r.         

w  Książnicy Płockiej.  



Dobór repertuaru : 

   Konkurs przebiegać będzie w 3 kategoriach:                                  
klasy   I - III,  klasy  IV - VI   (szkoła podstawowa)  i  klasy                        
I -  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  moralne - postawy,  
zachowania,  stosunek                               do człowieka, przyrody, 
a zatem na wszystkie wartości  wyrażające  sposób  poznawania  
świata  przez  dziecko. 

           Jak co roku, komisja zwracać będzie szczególną uwagę             
na dobór tekstów do możliwości interpretacyjnych recytatora. 

           Wybrany fragment prozy powinien stanowić zamkniętą, 
opatrzoną  pointą całość (gdy tekst jest zbyt długi, można 
dokonać skrótów). 

Czas trwania prezentacji programu : 

Nieprzekraczalny  czas  trwania  prezentacji  utworów: 

      Szkoła podstawowa   kl. I - III                       3 -  5   min 

      Szkoła podstawowa   kl. IV-VI                      6 -  8   min 

      Gimnazja                      kl. I- III                        6 - 10  min 

                Szczegółowych informacji dotyczących doboru 
repertuaru udzielają pracownicy bibliotek, w zakresie 
interpretacji    i dykcji instruktorzy ds. upowszechniania teatru 
 w domach  kultury. 

 

Ocena  konkursu: 

    Uczestników konkursu w poszczególnych kategoriach 
wiekowych oceniać będzie powołane przez organizatorów jury, 
według następujących kryteriów : 

-  kultura mowy   0 –  5  punktów 

-  dobór repertuaru             0 -   5  punktów 

-   interpretacja   0 –  5  punktów 

 

Finałowi konkursu towarzyszyć będzie impreza artystyczna oraz 
inne niespodzianki 

 

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy sukcesów             

 i pięknych  przeżyć w obcowaniu z książki. 

 



 

   

 

              

 

 

 

 

 

 

Płock  2013 

 

    KKOONN KKUU RR SS     RREECC YY TTAA TTOORR SS KK II   
  dla dzieci i młodzieży 
  im. Janusza Korczaka 

 



           KARTA  ZGŁOSZENIA 

imię i nazwisko recytatora:  

 

.................................................... ……………… 

 

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

 

REPERTUAR: 

 

1. autor.................................................................................. 

        tytuł.................................................................................... 

     

2. autor.................................................................................. 

     

   tytuł.................................................................................... 

     

podpis instruktora                                  podpis recytatora 

 

 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA 

imię i nazwisko recytatora:  

 

……….................................................................... 

 

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

 

REPERTUAR: 

1. autor......................................................................... 

    tytuł.......................................................................... 

 

2. autor......................................................................... 

 

    tytuł.......................................................................... 

   

podpis instruktora                        podpis recytatora 

                                                                                 


