
                                                          

         „trzeba śnić cierpliwie…” 
Wojewódzki Konkurs Recytatorski 

poezja Zbigniewa Herberta 

z okazji 20. rocznicy śmierci  

oraz ustanowienia  

roku 2018  

Rokiem Zbigniewa Herberta 

     

Regulamin 

1. Organizator 

 Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz, 

 tel 52 3224413, kom. 783912764, e-mail: herbert.konkurs.mdk4@gmail.com; www.mdk4.pl 

2. Data i miejsce konkursu 

29 października  2018 r., godz. 16.00 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy 

3. Cele konkursu 

a) upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży; 

b) kształtowanie postawy „umiłowania wolności, wiary w godność jednostki i jej moralną siłę”
1
; 

c) aktywne uczestnictwo w kulturze Ojczyzny i uczczenie rocznicy śmierci Zbigniewa Herberta. 

 

4. Zasady uczestnictwa 

a) Konkurs adresowany jest do uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych; 

b) każdy uczestnik recytuje z pamięci wybrany przez siebie wiersz  Zbigniewa Herberta z podkładem 

muzycznym. Ponieważ z Kwestionariusza Prousta wypełnionego przez Poetę wynika, że jego ulubionym 

kompozytorem był Mozart, podkładem muzycznym może być tylko fragment dowolnej kompozycji Mozarta;  

c) by wziąć udział w konkursie, należy wypełnić kartę zgłoszenia i dostarczyć ją do siedziby Młodzieżowego 

Domu Kultury nr 4, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz w dowolny sposób: osobiście, pocztą lub pocztą 

elektroniczną do 22 października br.; podstawowym warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i 

dostarczenie w terminie karty zgłoszenia. Do karty zgłoszenia należy dołączyć plik z podkładem w 

formacie mp3; 

d)  decyzję co do długości recytowanego wiersza Organizator pozostawia do wyboru Uczestnikowi, jednak cała 

prezentacja nie może przekroczyć 5 minut. 

 

5. Kryteria oceny  

Jury oceniać będzie: 

a) technikę recytacji: poprawność wymowy, płynność, tempo, dykcję; 

b) środki wyrazu artystycznego: pauzę, tempo jako środek ekspresji, modulację głosu i jego natężenie, 

akcentowanie, mimikę, kontakt wzrokowy z odbiorcą; 

c) stopień pamięciowego opanowania tekstu. 

Jury wyłoni spośród uczestników trzech najlepszych interpretatorów poezji Zbigniewa Herberta; decyzja jury 

jest ostateczna. 

 

6. Postanowienia końcowe 

a) wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem konkursu rozstrzyga Organizator; 

b) Organizator podczas trwania konkursu będzie dokumentować jego przebieg robiąc zdjęcia. 

 

                                                 
1
 Uchwała Sejmu RP z 27 października 2017 r. 


