XXVII Mi dzynarodowy Konkurs
Literackiej Twórczo ci Dzieci i Młodzie y

Po raz kolejny, serdecznie zapraszamy i przypominamy zaprzyja nionym z dzieci c
i młodzie ow

twórczo ci

literack

Dyrektorom i Nauczycielom szkol polonijnych o

dwudziestej siódmej edycji Mi dzynarodowego

Konkursu Literackiej Twórczo ci Dzieci

i Młodzie y.
Przesłaniem naszego konkursu jest podkre lenie znaczenia wypowiedzi literackiej,
poetyckiej, przekazanie wa nej prawdy, szacunku dla wielko ci słowa tak potrzebnego w
wiecie sloganów,

wiecie uciekaj cym przed prawdziw

rozmow , wymian

my li,

blisko ci .
Główne cele konkursu to:
•

inspirowanie zainteresowa literackich,

•

rozbudzanie wyobra ni, wra liwo ci, podkre lanie talentu dziecka,

•

kształtowanie szacunku wobec j zyka, zach cenie dzieci i młodzie y polonijnej do
podejmowania prób literackich w j zyku polskim,

•

rozwijanie etycznej postawy wobec drugiego człowieka, zwierz t, przyrody.
Wr czenie nagród nast pi podczas uroczystego spotkania młodych twórców w maju

2011 r. na go cinnej scenie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku.
Dla dzieci szkół polonijnych uroczyste wr czenie nagród i spotkania z pisarzami
przewidziane jest w terminie pó niejszym – w miesi cu wrze niu. O terminie, uroczysto ci
i spotka poinformujemy w drugim kwartale 2011 r.
Osoby nagrodzone i wyró nione oraz ich opiekunowie zostan

zawiadomieni

indywidualnie.
Wyró nione wiersze i opowiadania b d
podsumowuj cej konkurs, a tak e w prasie.

opublikowane w kolejnej ksi ce

Regulamin Konkursu
1. W konkursie mog bra udział uczniowie szkół podstawowych i srednich.
2. Tematyka wierszy i opowiada jest dowolna.
3. Prace konkursowe nale y nadsyła do Centrali PSD w Nowym Jorku do 15 stycznia
2011 r.
4. Dla pełnego obiektywizmu oceny w kategorii poezji – ka dy autor proszony jest o
nadesłanie kilku wierszy.
5. Wiersze i opowiadania powinny by podpisane nast puj co: imi i nazwisko autora,
klasa, szkoła, miejscowo ; imi i nazwisko prowadz cego nauczyciela lub opiekuna.
Duzym ulatwieniem byloby doł czenie tekstów w wersji elektronicznej-na płycie CD.
6. Nadesłane teksty konkursowe nie mog by wcze niej publikowane.
7. Organizatorzy dopuszczaj

mo liwo

przysyłania utworów literackich w j zyku

angielskim i niemieckim przez dzieci i młodzie polonijn .
8. Rozstrzygni cie konkursu nast pi do ko ca marca 2011 r.
Prace oceniane b d w kategoriach:
a) wiersze
uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V- VI i uczniowie klas starszych;
b) opowiadania
uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VI, uczniowie klas starszych.
W skład Komisji Konkursowej wchodz : Wanda Chotomska, jako przewodnicz ca;
poeci i dziennikarze; pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii
Pomorskiej w Słupsku, konsultanci Miejskiego O rodka Doradztwa Metodycznego w Słupsku
oraz nauczyciele poloni ci.
Dorota Andraka

Renata Jujka

Prezes CPSD

Koordynator Konkursu

Adres nadsyłania prac:
Centrala Polskich Szkół Dokształcaj cych w Ameryce
7 Plane Tree Lane Dix Hills, NY 11746 z dopiskiem „Konkurs poezji”

