
III POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ 

ORGANIZATOR 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego                                     

w Tomaszowie Lubelskim 

ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 3053 

WSPÓŁORGANIZATORZY  

Biblioteki powiatu tomaszowskiego, szkoły podstawowe                                  

w Tomaszowie Lubelskim. 

CEL 

 Uczczenie pamięci ofiar września 1939 r.  

 Kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw patriotycznych poprzez 

rozwijanie poczucia przynależności społecznej, budzenie 

świadomości narodowej. 

 Popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej. 

 Rozwijanie zainteresowania pięknem polskiej literatury                                

i kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego. 

 Promowanie młodych talentów. 

UCZESTNICY  

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych                

w kategoriach wiekowych : 

 kl. III-IV 

 kl. V-VI 

 kl. VII-VIII 

KRYTERIA OCENY 

 Dobór i rozumienie tekstu. 

 Zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji. 

 Poprawność i ekspresja wypowiedzi. 

PRZEBIEG KONKURSU 

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: 

I ETAP Online  

18.09.-21.09  Przesłuchania  recytatorów (na podstawie  dostarczonych 

filmików) przez powołaną komisję . 



22.09.  Wyłonienie  finalistów przez komisję powołana przez 

organizatora.  

23.09.  Ogłoszenie listy finalistów na Facebooku  Biblioteki stronie  

http://mbp.tomaszow-lubelski.com.pl/      

II ETAP: Finał 

30 września 2020 r. Prezentacje  finalistów i  rozstrzygnięcie konkursu   

w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego w 

Tomaszowie Lubelskim, ul. Zamojska 2 ( Dom Kombatanta).  

Wręczenie laureatom nagród i dyplomów .  

Dyplomy za udział dla wszystkich  biorących udział w naszym konkursie,  

będą  dostarczone do szkół i bibliotek delegujących recytatorów.  

WARUNKI UCZESTNICTWA  

Dostarczenie poprzez uprawnioną jednostkę ( bibliotekę, dom kultury, 

szkołę)  do Miejskiej  Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim                  

( na pendrive , płycie)   podpisanego ( imieniem i nazwiskiem ) nagrania  

filmiku recytatora z prezentowanym wierszem patriotycznym oraz 

wypełnione i podpisane zał. nr 1 i zał. nr 2 w nieprzekraczalnym terminie 

do 18 września 2020 r.   

UWAGA! 

1.Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody                
na publikację wizerunku  i prezentacji uczestnika konkursu na stronie 
internetowej adresem: mbp.tomaszow-lubelski.com.pl/ i portalu 
społecznościowym Facebooka Organizatora. 

2.Biblioteka  realizuje rekomendacje  i zalecenia służb w związku z 
sytuacją występowania koronawirusa .W trosce o wspólne 
bezpieczeństwo zdrowotne, prosimy o  przestrzeganie obostrzeń 
obowiązujących w  naszej  bibliotece. 

 

Serdecznie zapraszamy! 

http://mbp.tomaszow-lubelski.com.pl/

