
KONKURS RECYTATORSKI WSPÓŁCZESNYCH TWÓRCÓW 
 

Konkurs Recytatorski Współczesnych Twórców w roku 2014 ma swą pierwszą 
edycję. Jego celem jest zainteresowanie dzieci i młodzieży poezją i prozą współczesną, 
rozwijanie kultury języka oraz wzmacnianie kultury słowa. W tym roku konkurs będzie 
hołdował twórczości Ludwika Jerzego Kerna. 

Obcując z literaturą piękną poprzez recytację mamy okazję do sprawdzenia swoich 
scenicznych możliwości, poszerzenia świata wzruszeń i wyobraźni. Zachęcamy do 
poszukiwań repertuaru zgodnego z wiekiem, możliwościami wykonawczymi                                 
i interpretacyjnymi recytatorów. 

 

R E G U L A M I N 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie przy ulicy 
Grunwaldzkiej 5. 
 

2. Konkurs ma zasięg terenu Małopolski i mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych,  ponadgimnazjalnych, studenci. Wiek uczestników 6 – 21 lat). 
Na laureatów czekają nagrody książkowe. 
 

3. Do Konkursu zostanie zakwalifikowany uczestnik, który zaprezentuje dwa utwory, przy 
czym  co najmniej jeden z utworów powinien być autorstwa Ludwika Jerzego Kerna. 
 

4 . Konkurs będzie posiadał dwie kategorie: 

 recytacja (do wyboru: dwa utwory poetyckie lub jeden utwór poetycki i proza), 

 wywiedzione ze słowa (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage 
tekstów). 

 dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze 
śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem). 
 

5. Repertuar powinien opierać się na utworach oddanych do druku.  
 

6. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 12 min. 
7. Jury będzie oceniać:  

 dobór repertuaru 

 kulturę słowa 

 ogólny wyraz artystyczny 
 

8. Karty zgłoszenia należy przesłać na adres Organizatora do dnia 10 kwietnia 2014 r. 
 

9. Lista osób zakwalifikowanych do konkursu oraz terminy poszczególnych prezentacji 
zostaną zamieszczone na naszej stronie do dnia 17 kwietnia 2014 r.  
 

10. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 23 maja 2014 r. 
 

11. Ocenie Jury nie powinny być poddawane wykonania utworów nagrodzonych w innych 
konkursach. 
 

12. Wszystkie komunikaty dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu będą zamieszczane 
wyłącznie na stronie www.mdkgrunwaldzka5.pl.  
 

 

 

 

 

                             Organizator: Młodzieżowy  Dom  Kultury, 31-526 Kraków, ul. Grunwaldzka 5 

www.mdkgrunwaldzka5.pl;  tel/fax +48 12 411-67-03;   e-mail: mdkgrunwaldzka@poczta.fm 
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