
Regulamin Konkursu Recytatorskiego  „Chopin w bibliotece” 
 
Konkurs  poświęcony jest uczczeniu 200 -lecia urodzin Fryderyka Chopina jednego z największych muzyków polskich. 

 
Patronat: Starosta Powiatu Nowosolskiego Pani Małgorzata Lachowicz-Murawska 

Burmistrz Miasta i Gminy Bytom Odrzański Pan Jacek Sauter 

Organizator: Biblioteka Publiczna w Bytomiu Odrzańskim  67-115 Bytom Odrzański  ul. Kożuchowska 15 

Współorganizatorzy:  Zespół Szkół w Bytomiu Odrzańskim ul. Kościelna 9 

Cele konkursu: 

- zainteresowanie młodzieży szkolnej i dorosłych amatorów tematyką życia i twórczości Fryderyka Chopina 

- pobudzanie czytelnictwa poprzez udostępnianie bibliografii oraz udzielanie bieżących informacji i konsultacji  

- stwarzanie okazji do doskonalenia mowy ojczystej 

Adresaci – Uczestnicy: 

-  Konkurs Recytatorski adresowany jest przede wszystkim do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich powiatu 

nowosolskiego. 

- Organizatorzy i współorganizatorzy umożliwiają  udział w konkursie uczestnikom dorosłym – amatorom. 

Termin konkursu: 20.10.2010 r.  

Początek przesłuchań: 

 gimnazja  godz. 10.00 

 szkoły średnie  godz. 12.00 

 dorośli godz. 14.00 
Tematyka - bibliografia 
Uczestnicy korzystają z utworów wymienionych w bibliografii umieszczonej przez Organizatora na stronie 

www.bytomodrzanski.pl (zakładka biblioteka) Mogą  również korzystać z tekstów najnowszych zamieszczonych w 

wydawnictwach książkowych/ drukach okolicznościowych i bieżącej prasie. 

Warunki uczestnictwa: 

W Konkursie może wziąć udział każdy recytator, który dokona wyboru jednego wiersza lub jednego fragmentu prozy, 

opanuje go pamięciowo i zaprezentuje na estradzie. Dopuszcza się również tematyczną kompilację ( wybór, określenie, 

zestawienie wybranych fragmentów tekstów poezji, prozy, publicystyki). Łączny czas trwania recytacji  od  3 do 8 

minut. Karty zgłoszenia należy wysłać do 08.10.2010 r.  na  adres Organizatora. Każda szkoła i instytucja 

kultury może zgłosić 2 uczestników do Konkursu (wskazane przeprowadzenie wewnętrznych eliminacji). Karty 

zgłoszenia i regulamin konkursu są dostępne na stronie www. 

Jurorzy:  

Organizatorzy powołają jury Konkursu, które oceni występy zgłoszonych uczestników, ogłosi listę laureatów, dokona  

podziału nagród oraz omówi  i podsumuje Konkurs. 

Kryteria oceny:  

Uczestnicy oceniani będą według kryteriów obowiązujących w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Recytatorzy 

oceniani będą za: 

- dobór repertuaru 

- interpretację 

- kulturę słowa 

- ogólny wyraz artystyczny 

Nagrody i wyróżnienia: 

Organizatorzy przewidują nagrody dla laureatów i wyróżniających się recytatorów. 

Nagrodzeni  recytatorzy uhonorowani będą zaproszeniem do udziału w Konkursie Galowym, który 

odbędzie się w Bibliotece 22.10.2010 r. o godz. 17.00 z udziałem władz powiatowych i miejskich oraz 

publiczności. Koncert uświetnią występy  uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I  stopnia z Nowej Soli.  

Sekretariat: 

Sekretariat Konkursu będzie się mieścił w Bibliotece Publicznej w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Kożuchowskiej 15. 

Sekretariat udostępnia informacje bibliograficzne oraz organizacyjne drogą telefoniczną nr tel.  68 3884952 lub 

mailem bp-bytomodrzanski@o2.pl. 
 
 
 


