
40. MAŁY KONKURS
RECYTATORSKI

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie ogłasza 40. Mały Konkurs Recytatorski
dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego.

Mamy nadzieję, że po raz kolejny Mały Konkurs Recytatorski da młodym ludziom szansę
na odnalezienie najlepszej interpretacji dzieł wybitnych mistrzów pióra.

Zachęcamy do sięgania po teksty nowe, rzadko prezentowane, mówiące o tym,
co jest naprawdę bliskie młodym recytatorom.

REGULAMIN KONKURSU – LUBLIN, POWIAT ZIEMSKI

I. ADRESACI
Uczestnikami  Konkursu  mogą  być  uczniowie  szkół  podstawowych województwa
lubelskiego. Uczniów klas VII i VIII po latach przerwy zapraszamy ponownie do udziału
w MKR.

Jury ocenia recytatorów w kategoriach uczniów klas I-III, IV-VI i VII-VIII. 

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: maksymalnie do 5 minut.

III. KRYTERIA OCENY
Jury ocenia dobór repertuaru (jego wartość artystyczną, oryginalność i dostosowanie do
możliwości  wykonawczych  recytatora),  dykcję,  interpretację  utworu  i  ogólny  wyraz
artystyczny prezentacji. 

W skład  komisji  oceniającej  nie  mogą  wchodzić  instruktorzy lub  nauczyciele,  których
uczniowie biorą udział w Konkursie. 

IV. PLAN ORGANIZACYJNY KONKURSU
Zgodnie  z  tradycją  Konkurs  odbywa  się  w  drodze  wielostopniowych  eliminacji:
środowiskowych (szkolnych, gminnych, miejskich), powiatowych, wojewódzkich. 

TURNIEJ POWIATOWY W LUBLINIE (POWIAT ZIEMKSI)

W Turnieju biorą udział uczniowie szkół podstawowych z powiatu lubelskiego ziemskiego 
(z wyłączeniem gmin: Strzyżewice, Wysokie, Zakrzew, Krzczonów, Bychawa, biorących
udział w eliminacjach w Piotrowicach) i z gminy Piaski (powiat Świdnik).

Organizator: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
Termin: 28 maja 2021 r. godz. 10:00
Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, Lublin

Zawiadomienia pisemne nie będą wysyłane, w celu uzyskiwania szczegółowych informacji
prosimy  dzwonić  do  Pani  Anny  Kistelskiej,  tel.  81 532  42  08,  -  09,  e-mail:
wok.oficyna.lublin@gmail.com

Zgłoszenia: 

Prosimy o dostarczenie kart zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie 21 maja 2021 r. 

Adres: Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin

Liczba zgłoszeń: 

 2 uczestników ze szkoły, placówki kultury, świetlicy;

 w  gminach,  gdzie  odbywają  się  eliminacje  gminne,  organizatorzy  typują  do
udziału w Turnieju Powiatowym 6 osób.

Placówki upoważnione do organizacji eliminacji gminnych do turnieju powiatowego
w Lublinie: 

Gmina Bełżyce – Miejski Dom Kultury w Bełżycach 
Gmina Garbów – Szkoła Podstawowa w Leścach
Gmina Jabłonna – Gminny Ośrodek Kultury w Piotrkowie
Gmina Jastków – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy 
Gmina Niedrzwica Duża – Gminny Ośrodek Kultury w  Niedrzwicy Dużej 
Gmina Niemce – Szkoła Podstawowa w Nasutowie 
Gmina Piaski – Miejskie Centrum Kultury w Piaskach



V. WOJEWÓDZKI KONCERT LAUREATÓW

Organizator: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
Termin: 7-8-9 czerwca 2021 r. 
Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, Lublin

Laureaci turniejów powiatowych otrzymają mailowe 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
40. 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. 

Szczegółowych informacji na temat Konkursu udzielają domy kultury organizujące
eliminacje  powiatowe  oraz  Anna  Kistelska  –  Główny  Instruktor  ds.  Literatury
i Recytacji Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, tel. 81 532 42 08, - 09, wew. 27, e-mail:
wok.oficyna.lublin@gmail.com

W przypadku  utrzymania  lub  zaostrzenia  obostrzeń  spowodowanych  przebiegiem
pandemii  COVID-19,  zastrzegamy sobie  prawo do zmiany organizacji  i  przebiegu
konkursu. Liczymy, że organizatorzy konkursu na etapie powiatowym zechcą również
przeprowadzić eliminacje on-line. Prosimy o Państwa udział i współpracę.

Organizator informuje, że prowadzi dokumentację fotograficzną i multimedialną imprezy,
która  będzie  wykorzystywana bez  ograniczeń  czasowych i  terytorialnych  w kontekście
dokumentalnym, informacyjnym oraz promocyjnym konkursu przez Wojewódzki Ośrodek
Kultury w Lublinie.
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