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Organizatorzy : 
 

 Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
 

 Starostwo Powiatu Piotrkowskiego 
 
 Miejska Biblioteka Publiczna 

          im. Adama Próchnika  
       w Piotrkowie Trybunalskim 

 
 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 

                  Oddział Piotrkowski 
 

         
 

CELE KONKURSU 
 

1. Promocja Piotrkowa Trybunalskiego z okazji  
800-lecia istnienia miasta. 

2. Zainteresowanie uczniów twórczością poetycką; 
3. Rozbudzanie wrażliwości na piękno języka             

poetyckiego oraz upowszechnianie żywego  
słowa wśród dzieci i młodzieży; 

4. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie  
umiejętności recytatorskich; 

5. Artystyczna konfrontacja młodych recytatorów; 
 

ZASADY UCZESTNICTWA 
 

1.    Turniej przeznaczony jest dla uczniów ze szkół 
podstawowych  gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych  z terenu Powiatu 
Piotrkowskiego   i Miasta Piotrkowa  wg 
następujących grup wiekowych: 

- 13 – 16 lat 
- 17 -  19 lat 

2.    Do Turnieju Recytatorskiego mogą zgłaszać się 
osoby indywidualnie  lub wytypowane przez 
instytucje / szkoły, biblioteki, domy kultury, kluby, koła, 

stowarzyszenia / – nie więcej  niż 3 osoby  z instytucji; 

3.    Tematyka Turnieju: twórczość poetycka 
dotycząca Piotrkowa Trybunalskiego; 

4.    Warunkiem udziału jest przygotowanie 
prezentacji odpowiadającej założeniom 
Regulaminu  oraz zgodnego z tematem 
wskazanym przez Organizatorów Turnieju; 

5.    Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie    
wypełnionej Karty Uczestnika  w Bibliotece  

        lub przesłanie na adres:  
         Miejska Biblioteka Publiczna  
        97-300 Piotrków Tryb.; ul. Jerozolimska 29                                    

z dopiskiem:  Turniej recytatorski : 
 „ Emocje zakute  w słowa – strofy o moim mieście”; 

albo elektronicznie na pocztę e-mail:    
biblioteka@post.pl 
 

 
6. Repertuar uczestników obejmuje samodzielnie 

wybrany   1 utwór poetycki / w całości lub we 
fragmentach/  o tematyce wskazanej  w 
Regulaminie;  

8.  Dowolna forma prezentacji w kategoriach: 
 -  recytacja, deklamacja; 
 - indywidualna forma wypowiedzi - inne formy  
interpretacji  i prezentacji  utworów /np:  łączenie  słowa 

mówionego z ruchem, muzyką, rekwizytem, teatr  jednego wiersza                       
i inne/ 

9.    Czas prezentacji  nie może przekraczać  5 minut; 
10.   Muzykę i rekwizyty potrzebne do   prezentacji    

uczestnik Turnieju przygotowuje samodzielnie.   
    Biblioteka udostępnia jedynie  sprzęt odtwarzający. 
     Uwaga! Na nośniku odtwarzającym muzykę  powinien                        

znajdować się tylko utwór potrzebny  do występu. 

               
TERMINY 

 

1.   Termin przyjmowania Kart Uczestnika                    
upływa  15 października 2017 r.                

2.    Przesłuchania zgłoszonych uczestników oraz 
podsumowanie Turnieju zaplanowano na 
 27 października  2017 roku.    

        Dodatkowe informacje zostaną przekazane 
        w  odrębnym piśmie  oraz umieszczone na stronie  

internetowej biblioteki : 
         www. biblioteka.piotrkow.pl; 
 

KRYTERIA OCENY 
 

1.  Uczestników Turnieju w poszczególnych kategoriach 
oceniać będzie powołane przez Organizatorów Jury. 

2.  Jury oceniać będzie : 
          -     pamięciowe opanowanie utworu; 

  -     dobór repertuaru /wartości artystyczne utworów,   ich  

dobór do możliwości wykonawczych uczestnika oraz wieku/; 

 -     właściwą interpretację utworu /odkrywcza, zaskakująca, 

oryginalna, konsekwentna/; 

 -     kulturę słowa / dykcja, emisja słowa/; 

 -     ogólny wyraz artystyczny; 
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NAGRODY 
 

1.  Jury przyzna nagrody dla najlepszych  
wykonawców w każdej kategorii. Jury może  także 
przyznać wyróżnienia.  
2. Decyzja Jury co do podziału i formy nagród  będzie 
nieodwołalna / nie podlega weryfikacji   lub 
zaskarżeniu/ i zostanie przedstawiona w formie 
protokołu. 
 

UWAGI 
 

W sprawach spornych, nie ujętych  w Regulaminie 
decyzje podejmuje Jury. 
 
Dodatkowe informacje o Turnieju można uzyskać: 
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Tryb. 
ul. Jerozolimska 29 
Dział Instrukcyjno-Metodyczny, pok.11 
Telefon:    0 44  646-43-59                           
Strona  internetowa: www.biblioteka.piotrkow 
E-mail: instrukcyjny@bibliioteka.piotrkow.pl 
             biblioteka@post.pl  
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