
Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie 

oraz II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie 

zapraszają do udziału w III edycji 

Powiatowego Konkursu Recytatorsko-Fotograficznego 

„Strofy i kadry z Ziemi Łańcuckiej” 

pod patronatem: 

Burmistrza Miasta Łańcuta 

Starosty Łańcuckiego 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

1. Uczestnicy: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu łańcuckiego. 

2. Cele konkursu: 

 upowszechnianie kultury regionu, 

 promowanie twórczości pisarzy ziemi łańcuckiej, 

 uwrażliwienie młodzieży na związek z Małą Ojczyzną, 

 kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego, 

 umożliwienie prezentacji talentów artystycznych młodzieży, 

 inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze lokalnej. 

3. Założenia organizacyjne: 

Podstawą dla prezentacji konkursowych w tegorocznej edycji są wybrane wiersze Reginy 

Schönborn. 

Konkurs obejmuje dwie kategorie: 

 recytację dwóch wybranych z załączonej listy wierszy poetki, 

 fotografię inspirowaną jednym z wierszy wraz z komentarzem autorskim. 

Prezentacje konkursu recytatorskiego oraz ogłoszenie wyników w obu kategoriach odbędą się 

16 marca 2017 r. o godz. 9.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łańcucie. 



4. Zasady uczestnictwa: 

Uczestnik konkursu może wziąć udział w jednej kategorii konkursowej lub w obu (w takim 

wypadku recytacja i fotografia będą oceniane niezależnie). 

Recytacja: 

 uczestnicy prezentują dwa wiersze (wybrane z załączonej listy), 

 kartę zgłoszenia oraz podpisane oświadczenie należy przesłać na adres: Miejska 

Biblioteka Publiczna, ul. Moniuszki 2, 37-100 Łańcut, z dopiskiem „Strofy i kadry 

z Ziemi Łańcuckiej” lub dostarczyć do biblioteki (pok. 22) do dnia 3 marca 2017 r., 

 w dniu konkursu prezentacje recytatorskie będą odbywać się według kolejności 

napływania zgłoszeń. 

Fotografia: 

 uczestnik może zgłosić do konkursu jedną fotografię, która nawiązuje do konkretnego 

wiersza z załączonej listy, 

 kartę zgłoszenia i podpisane oświadczenie wraz ze zdjęciem w formacie A4 oraz płytą 

CD z jego elektroniczną wersją (format „JPG”) należy przesłać na adres: Miejska 

Biblioteka Publiczna, ul. Moniuszki 2, 37-100 Łańcut, z dopiskiem „Strofy i kadry 

z Ziemi Łańcuckiej” lub dostarczyć do biblioteki (pok. 22) do dnia 10 marca 2017 r. 

Zarówno zdjęcie, jak i płyta, powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz 

mieć adnotację o tytule wiersza stanowiącego inspirację, 

 warunkiem przystąpienia do konkursu fotograficznego jest umieszczenie na karcie 

zgłoszenia (w wyznaczonym miejscu) komentarza (8-10 zdań) objaśniającego zamierzony 

związek pomiędzy zdjęciem a tekstem stanowiącym inspirację. 

5. Kryteria oceny recytacji i fotografii: 

Oceny prezentacji dokona Jury powołane przez organizatorów, według następujących kryteriów: 

Recytacja: 

 opanowanie pamięciowe tekstu, 

 interpretacja, 

 kultura słowa, 

 ogólny wyraz artystyczny. 



Fotografia:  

 twórcze wykorzystanie inspiracji literackiej, 

 aspekty techniczne i kompozycyjne zdjęcia, 

 ogólny wyraz artystyczny. 

6. Nagrody: 

Nagrody rzeczowe i wyróżnienia zostaną przyznane odpowiednio w obu kategoriach 

konkursowych. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 

Osoby do kontaktu:  Małgorzata Sońska - tel. 519632782 

   Marta Kumorek – tel. 601490423 

Załączniki: 

1. Karta zgłoszenia. 

2. Oświadczenie. 

3. Zestaw utworów konkursowych. 

 

Patronat medialny: 

 


