KONKURS ARTYSTYCZNY „Piękno niejedno ma imię”

IV edycja „Naród, który traci pamięć, traci sumienie.”
– w 20. rocznicę śmierci Zbigniewa Herberta i 100. rocznicę odzyskania niepodległości

REGULAMIN
I.
Organizatorzy:
1.
2.
3.
4.

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku.
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet w Białymstoku.
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Białymstoku.
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

II.
1.
2.
3.

Cele konkursu:

Przybliżenie sylwetki twórczej wybitnego polskiego pisarza Zbigniewa Herberta.
Zachęcenie uczniów do rozwijania swoich pasji artystycznych.
Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i wiedzy młodych twórców.

III.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
w Białymstoku oraz w okolicznych miejscowościach.
2. Każdy autor może wziąć udział w jednej, dwóch lub we wszystkich kategoriach. Są one następujące:
2.1.

KRÓTKA FORMA PROZATORSKA – uczestnik może wykorzystać dowolny gatunek prozatorski,
w którym chciałby przedstawić swoją pracę. Może np. w luźnej formie eseistycznej rozwinąć jedną z myśli
pisarza, w formie opowiadania rozwinąć konkretny utwór twórcy itp. Itd.
2.1.1. Praca
prozatorska
nie
może
przekraczać
3
stron
znormalizowanego
maszynopisu
o następującej charakterystyce – typ dokumentu: Microsoft Word, czcionka: Times New Roman, rozmiar
czcionki: 12, interlinia: 1,5.

KRÓTKA FORMA POETYCKA

2.2.

– uczestnik może zaproponować własny wiersz, do którego
stworzenia zainspirowała go twórczość lub postać Zbigniewa Herberta.
2.2.1. Autor przesyła jeden, dwa lub maksymalnie trzy utwory poetyckie o następującej charakterystyce – typ
dokumentu: Microsoft Word, czcionka: Times New Roman, rozmiar czcionki: 12, interlinia: 1,5. Każdy
wiersz oceniany jest oddzielnie.

2.3.

KRÓTKA FORMA MULTIMEDIALNA – uczestnik w tej kategorii może zaprezentować swoje
zdolności fotograficzne lub związane z grafiką komputerową. Prace tego typu prosimy opatrzyć tytułem
i krótkim opisem adekwatnym do tematyki konkursu. Inną formą w tej kategorii może być również
zaprezentowanie swoich inspiracji w formie materiału filmowego lub dźwiękowego.
2.3.1. Prace multimedialne typu grafika, zdjęcie, plakat, komiks należy przesłać wydrukowane i opatrzone tytułem i
opisem na oddzielnie dołączonej karcie.
2.3.2. Prace multimedialne typu filmowego, dźwiękowego należy przesłać na nośniku CD i opatrzone tytułem i
opisem na oddzielnie dołączonej dodatkowej karcie.
2.3.3. Prace każdego typu mogą zawierać zarówno elementy rzeczywiste, jak i fikcyjne. Przy realizacji pracy
w tej kategorii ważne jest czytelne odniesienie do tematyki konkursu.

Konkurs objęty jest honorowym patronatem J.E. Abp. Metropolity
Białostockiego, Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Kuratorium Oświaty
w Białymstoku.

3. Uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę w pierwszej i trzeciej kategorii oraz maksymalnie trzy prace
w drugiej kategorii.
4. Uczestnik konkursu może nadesłać prace w każdej z podanych kategorii.
5. Prace nadesłane na konkurs muszą być twórczością własną autora. Plagiat dyskwalifikuje uczestnika z konkursu.
6. Karta zgłoszeniowa jest dołączona do materiałów rozesłanych do szkół.

IV.

Termin i miejsce składania prac:

1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy przesłać do dnia 23.11.2018r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
ul. Mieszka I 18, 15-054 Białystok
z dopiskiem:
KONKURS ARTYSTYCZNY „Piękno niejedno ma imię”
IV edycja – Zbigniew Herbert, kat. …

2. Prace literackie (z 1. i 2. kategorii) prosimy przesłać również drogą elektroniczną na adres:
konkurspieknoniejednomaimie@gmail.com.

V.

Kryteria oceniania:
- twórczy charakter nadesłanych prac;
- poprawność stylistyczna i językowa utworów literackich;
- samodzielność i oryginalność prac konkursowych;
- umiejętność czerpania inspiracji z twórczości Zbigniewa Herberta.

VI.

Jury:

Skład Jury konkursu powołany zostanie przez organizatorów konkursu.

VII. Nagrody:
1. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe, wyróżnienia oraz dyplomy.
2. Dla nauczycieli/opiekunów uczniów biorących udział w konkursie przewidziane są pamiątkowe upominki
i podziękowania.

VIII. Rozwiązanie konkursu:
Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się dn. 04.12.2018r. (wtorek)
o godz. 11.00 w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego na ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A w Białymstoku.

IX.
1.
2.
3.
4.
5.

Postanowienia końcowe:

Uczestnik biorąc udział w konkursie, akceptuje jego regulamin.
Twórca po ogłoszeniu wyników nie ma wglądu w swoją pracę konkursową.
Wszystkie prace konkursowe pozostają u organizatorów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Praca konkursowa staje się własnością organizatorów i może być publikowana czy udostępniana bez zgody autora (np.
wystawy prac pokonkursowych).
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet w Białymstoku
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Konkurs objęty jest honorowym patronatem J.E. Abp. Metropolity
Białostockiego, Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Kuratorium Oświaty
w Białymstoku.

