
 

41. MAŁY KONKURS RECYTATORSKI 
 

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie ogłasza 41. 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 – MIASTO LUBLIN 
 

 ADRESACI 
Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych województwa 
lubelskiego.  

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

 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. 

 KRYTERIA OCENY 
Jury ocenia dobór repertuaru (jego wartość artystyczną, oryginalność i dostosowanie do 
możliwości wykonawczych recytatora), warsztat, 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.  
 
W przypadku utrzymania lub zaostrzenia obostrzeń spowodowanych przebiegiem 
pandemii COVID-19, zastrzegamy sobie prawo do zmiany organizacji i przebiegu 
konkursu. 

TURNIEJ POWIATOWY W LUBLINIE (MIASTO LUBLIN) 

W Turnieju biorą udział uczniowie szkół podstawowych z terenu Lublina.  

Organizatorzy:  
Dzielnicowy Dom Kultury „Czechów”, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 
Termin: 25 maja (środa) 2022 r. godz. 10.00 
Miejsce: Dzielnicowy Dom Kultury „Czechów”, ul. Jana Kiepury 5A 
Zgłoszenia: (tylko na kartach zgłoszeniowych MKR) do 19 maja 2022 r. przyjmuje 
Dzielnicowy Dom Kultury „Czechów” (ul. Kiepury 5a, 20-828 Lublin) 
Kontakt: Małgorzata Adamczyk, m.adamczyk@ddksmczechow.pl tel. 81 741 99 11 
Liczba zgłoszeń: 2 uczestników ze szkoły, placówki kultury, świetlicy (szkoła, dom 
kultury, klub – eliminacje we własnym zakresie). 

Jury turnieju powiatowego typuje do udziału w Wojewódzkim Koncercie Laureatów 
3 osoby. Istnieje możliwość przesunięcia limitu miejsc na inne kategorie. 
 
WOJEWÓDZKI KONCERT LAUREATÓW 

Organizator: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 
Termin: 6-7-8 czerwca 2022 r.  
Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie  

(ul. Narutowicza 4) 

Laureaci turniejów powiatowych otrzymają 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 41. 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. 

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. 
 
Szczegółowych informacji na temat Konkursu udziela DDK „Czechów” oraz 
koordynatorki konkursu z ramienia WOK (tel. 81 532 42 08, -09, wew. 27): 
Anna Kistelska – Główny Instruktor ds. Literatury i Recytacji 


