PROPOZÍCIE
XXIX. ročníka celoštátnej recitačnej súťaže DILONGOVA TRSTENÁ
Vyhlasovateľ súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
5. júna 2020 (piatok) sa mal konať v Trstenej (na Orave) XXIX. ročník Dilongovej Trstenej (ďalej DT) – celoštátnej súťaže v
umeleckej recitácii (interpretácii) slovenskej a svetovej spirituálnej poézie a prózy. Nakoľko bola skomplikovaná situácia
pandémiou COVID-19, súťaž sa preložila na tento kalendárny rok. Vzhľadom na to, že stále nie je priaznivá situácia pre
umeleckú sféru, rozhodli sme sa, že Dilongova Trstená a jej XXIX. ročník sa presunie do ONLINE PRIESTORU.
Tento rok sa Dilongova Trstená uskutoční online v termíne 8. októbra 2021
Súťaž sa koná na počesť významného trstenského rodáka, básnika, prozaika, dramatika, mnohostranného spisovateľa,
Rudolfa Dilonga. Prednášané texty si recitátori vyberajú voľne z textov Rudolfa Dilonga, slovenskej katolíckej moderny,
ostatnej slovenskej aj svetovej spirituálnej (náboženskej) poézie a prózy. Súťaží sa v slovenskom jazyku. Vystúpenia
recitátorov sú limitované rozsahom textu – v poézii na 5-6 minút, v próze do 5 minút I. a II. kategória, do 8 minút III. a IV.
kategória. (Poroty pripúšťajú prekročenie limitu, aby sa nenarušila kontinuita textu. Taktiež si vyhradzujú právo prerušiť
recitáciu pri vyššom počte recitujúcich.)
Záväzné prihlášky vo všetkých kategóriách zasielajú základné a stredné školy spoločne za všetkých súťažiacich. Z jednej
školy môžu byť dve prihlášky dvoch žiakov (študentov). Dospelí posielajú prihlášky individuálne. K prihláške je potrebné
pripojiť aj jednu kópiu recitovaného textu.
Záväzné prihlášky spolu s kópiou prednášaného textu treba zaslať najneskôr do 17.9.2021 na emailovú adresu:
kultura@trstena.sk
Na súťaži nesmú byť ukážky, s ktorými už súťažiaci vyhrali na inej súťaži! Prosíme, buďte tolerantní a etickí. Prihlášky
zaslané po stanovenom termíne nebudú akceptované. Bližšie informácie aj s linkom na online pripojenie obdržíte
emailom, ktorý udáte v prihláške. Prosíme všetkých záujemcov o účasť na XXIX. ročníku DT o dodržanie termínov.
Okresné a obvodné kolá sa nekonajú. Ak majú školy viac prihlásených záujemcov, vyberú si cez vlastné odborné poroty
postupujúcich recitátorov. Dospelí postupujú v poézii aj v próze priamo.
Súťažné kategórie:
I. kategória - poézia/próza: žiaci 5. a 6. roč. ZŠ, 1. roč. osemročných gymnázií
II. kategória - poézia/próza: žiaci 7. až 9. roč. ZŠ, 2. až 4. roč. osemročných gymnázií
III. kategória - poézia/próza: študenti stredných škôl, 5. až 8. roč. osemročných gymnázií
IV. kategória - poézia/próza: dospelí
TLAČIVÁ prihlášok a podrobné PROPOZÍCIE súťaže budú k dispozícii na internetových stránkach: www.trstena.sk a
www.zsdilong.sk, na riaditeľstvách cirkevných a štátnych škôl, krajských školských úradoch SR, VÚC - na úradoch
samosprávnych krajov SR – odboroch školstva.
Všetkým prihláseným budú od 20.9.2021 odosielané elektronické POZVÁNKY, v ktorých bude podrobný rozpis súťaže,
organizačné pokyny, harmonogram, a pod.

CENY A DIPLOMY dostanú prvé tri umiestnenia v každej kategórii a budú poslané na adresu školy, prípadne u dospelých
na domovskú adresu.
Tešíme sa na Vašu účasť!
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