Organizatorzy:
STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH
Zarząd Oddziału w Ostrołęce
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEK I KSIĄŻKI
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. W. Skierkowskiego w Myszyńcu,
Gminne Biblioteki Publiczne w Kadzidle, Lelisie, Czarni, Baranowie, Łysych, Olszewie-Borkach, Rozogach, Zbójnej, Turośli
przy współudziale:
Szkół Podstawowych i Ośrodków Kultury z terenu Kurpiowszczyzny
Przy wsparciu finansowym Starostwa powiatu ostrołęckiego

Celem Konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży poezją z regionu Kurpiowszczyzny, ukazującej
przebogate tradycje historyczne, ludzi i pejzaż, doskonalenie umiejętności recytatorskich i rozwijanie
umiejętności przekazywania swoich przemyśleń w formie poetyckiej.
Konkurs składa się z trzech części: Konkursu recytatorskiego dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, Konkursu
recytatorskiego dla uczniów gimnazjum oraz Konkursu poetyckiego.

Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I – VI szkoły podstawowej
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizator: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
- gminny - do 23 maja 2017 r.
- międzygminny (finałowy) – 6 czerwca 2017 r. w Myszyńcu
W Konkursie uczestniczą indywidualni recytatorzy, prezentując wiersz o Ziemi Kurpiowskiej lub gadkę
kurpiowską. Czas prezentacji do 3 minut.
Kryteria oceny: dobór repertuaru, wartości artystyczne, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.
W przypadku gadki kurpiowskiej Komisja ocenia dodatkowo poprawność języka gwarowego.
Uczestnicy, którzy w poprzednich edycjach zajęli punktowane miejsca, zobowiązani są zaprezentować
nowe utwory.
Uczestnicy oceniani będą w dwóch grupach wiekowych: uczniowie kl. I-III i kl. IV- VI
Eliminacje finałowe odbędą się w MGBP w Myszyńcu w dniu 6 czerwca 2017 r
W eliminacjach finałowych uczestniczy 4 osoby z każdej gminy a z miast i gminy Myszyniec – 5 osób
(w tym co najmniej 2-3 recytatorów).
Uczestników na eliminacje finałowe zgłaszają poszczególne GBP do dnia 27 maja br. Na adres:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Pl. Wolności 58 07-430 Myszyniec ( tel. 29 7721677, e-mail
bibliotekamyszyniec@interia.pl

Konkurs Recytatorski dla uczniów gimnazjum
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie
Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
- gminny do 7 listopada 2017r.
- międzygminny (finałowy) – 15 listopada 2017r. w Lelisie
Każdy uczestnik zobowiązany jest do prezentacji jednego wiersz lub gadki. Maja to być utwory
autorów z Kurpiowszczyzny lub tematycznie poświęcone Ziemi Kurpiowskiej.
Łączny czas prezentacji dla jednego uczestnika do 3 minut.
W eliminacjach finałowych bierze udzi9ał 4 osoby z każdej gminy i 5 osób z miasta i gminy Myszyniec
9 w tym co najmniej 2-3 recytatorów.
Kryteria oceny:
Dobór repertuaru, wartości artystyczne, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.
W przypadku gadki kurpiowskiej Komisja ocenia również poprawność języka gwarowego.
Uczestnicy, którzy w poprzednich edycjach zajęli punktowane miejsca, zobowiązani są zaprezentować
nowe utwory.
Zgłoszenia na eliminacje finałowe poszczególne gminy nadsyłają do 7 listopada br. na adres: Gminna
Biblioteka Publiczna 07-402 Lelis, tel. 29 261 10 77, e-mail: gbplelis@wp.pl

Konkurs poetycki dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i dla uczniów
gimnazjum
Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Woźniaka w Kadzidle
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie w maszynopisie lub czytelnym rękopisie
minimum jednego wiersza , ale nie więcej niż trzech, w dwóch egzemplarzach na arkuszach formatu
A-4.
Każdy utwór wierszowany powinien być opatrzony w informacje o autorze:

mię i nazwisko uczestnika, klasa, wiek, szkoła
imię i nazwisko opiekuna
Tematyka utworów jest dowolna, jednakże premiowane będą utworu związane tematycznie
z Ziemią Kurpiowską. Wiersze należy składać w najbliższej Gminnej Bibliotece Publicznej
bezpośrednio lub za pośrednictwem „swojej” Filii Bibliotecznej do 29 września 2017 r.

Gminne biblioteki publiczne przesyłają utwory do dnia 5 października 2017 r. na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Woźniaka
07-420 KADZIDŁO
ul. Kościuszki 6
Tel. 29 761 81 50, e-mail: bibl.kadzidlo@vp.pl
Organizator nie zwraca utworów nadesłanych na Konkurs oraz zastrzega sobie prawo publikacji.
Najciekawsze próby literackie zostaną nagrodzone na imprezie finałowej, która odbędzie się
w Kadzidle 21 listopada 2017 roku. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga
Komisja Konkursowa. Szczegółowe informacje o konkursach dostępne są również w bibliotekach
publicznych.

