26. ročník R Á Z U S O V I E V R B I C A 2022
prehliadka literárnej tvorby a recitačného umenia detí a mládeže Liptova

pri príležitosti 200. výročia narodenia básnika Janka Kráľa
- propozície Vyhlasovateľ:
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši z poverenia Žilinského samosprávneho kraja
Mesto Liptovský Mikuláš
Organizátori:
Žilinský samosprávny kraj
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
Spolok Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši
Mesto Liptovský Mikuláš
Spoluorganizátori:
Súkromná ZUŠ L. Hrádok v Evanjelickom kultúrnom dome v Liptovskom Mikuláši
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. v Liptovskom Mikuláši
Miestny odbor Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši
Múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš

Termín konania: 27. mája 2022
Miesto konania:
Evanjelický kultúrny dom v Liptovskom Mikuláši -Súkromná ZUŠ L. Hrádok
Zborová miestnosť Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a.v. v Liptovskom Mikuláši
Klubové priestory LKS, Ul. 1. mája 196/28 L. Mikuláš
Expozícia Tatrín - Múzeum Janka Kráľa L. Mikuláš
Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
Súťažné oblasti:
Súťaž je regionálna. Súťaží sa v dvoch oblastiach:
I. v prednese poézie a prózy
II. v literárnej tvorbe
I. OBLASŤ – SÚŤAŽ V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY
8. 00 - prezentácia všetkých recitátorov a členov odbornej poroty
v budove Evanjelického kultúrneho domu v L. Mikuláši (Súkromná ZUŠ L. Hrádok)
8. 45 - slávnostné otvorenie jubilejného XXVI. ročníka R Á Z U S O V I E V R B I C A 2022
9. 00 - 12. 30 hod.
- vlastná súťaž
- rozbor recitovaných ukážok členmi odbornej poroty
13. 00 - slávnostné vyhlásenie výsledkov recitačnej súťaže
v Evanjelickom kultúrnom dome L. Mikuláš - Súkromná ZUŠ L. Hrádok - pobočka v L. Mikuláši
13. 30 - predpokladaný čas ukončenia podujatia.
Poslanie súťažnej prehliadky:

Rázusovie Vrbica je prehliadka poézie a prózy, ktorá súťažnou formou prispieva k rozvoju amatérskeho
prednesu, prispieva k popularizácii tvorby mikulášskych rodákov - súrodencov Rázusovcov, ako aj
literárnej tvorby ostatných liptovských autorov.
Súťažné kategórie v prednese poézie a prózy
I. kategória - žiaci osobitných škôl
II. kategória - žiaci základných škôl - 1. - 4. ročník
III. kategória - žiaci základných škôl - 5. - 9. ročník
IV. kategória - študenti stredných škôl - do 19 rokov
V. kategória - dospelí - nad 19 rokov
Podmienky súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných a stredných škôl ako i dospelí recitátori. Recitovať možno
ľubovoľný text z tvorby liptovských literátov. Odporúčame v prípade recitátorov v prednese poézie
čerpať výber textov z tvorby básnika Janka Kráľa. Bližšie vysvetlenie v priloženom liste.
Recitácia z predlohy nie je možná, recitátori musia text recitovať naspamäť.
Súťažiacich recitátorov prihlasujú školy na predpísanom tlačive, prípadne sa do súťaže môžu prihlásiť aj
samotní recitátori (V. kategória). Do súťaže môžu školy prihlásiť spravidla po jednom recitátorovi
z každej súťažnej kategórie a žánru (poézia a próza). V prípade kvalitných interpretačných zručností

recitátorov môže škola prihlásiť do súťaže aj dvoch recitátorov z jednej kategórie.
Termín zaslania záväznej prihlášky
Podmienkou účasti v regionálnej súťaži je doručenie záväznej prihlášky na adresu Liptovského kultúrneho
strediska v Liptovskom Mikuláši najneskôr do 20. mája 2022.
Prihlášku môžete doručiť - osobne - alebo na poštovú adresu:
Liptovské kultúrne stredisko
ul. 1. mája 28/196
031 01 Liptovský Mikuláš,
- alebo e-mailom: osvetalm@vuczilina.sk
Hodnotenie
Súťažné vystúpenia v každej kategórii bude hodnotiť trojčlenná odborná porota, ktorú menuje riaditeľka
Mgr. art. Miroslava Palanová z Liptovského kultúrneho strediska v L. Mikuláši.
Ocenenie - každému účastníkovi súťaže bude udelený pamätný list:
- za vynikajúci výkon
- za pozoruhodný výkon
- za dobrý výkon
Cena M. R. Martákovej bude udelená v umeleckom prednese za najlepšiu interpretáciu umeleckého textu.
Výsledky súťaže - vyhlásenie výsledkov bude verejné, uskutoční sa na záver súťažnej prehliadky.
Finančné zabezpečenie:
Mesto Liptovský Mikuláš a Liptovské kultúrne stredisko zabezpečí režijné náklady spojené s realizáciou
regionálnej súťažnej prehliadky.
Kontakt – bližšie informácie:
PhDr. Eva Štofčíková
odborný metodik Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši
044/ 55 22 981, 0905 832 950 – služobný mobil
osvetalm@vuczilina.sk

II. OBLASŤ - LITERÁRNA SÚŤAŽ
Miesto konania literárnej súťaže – vyhodnotenie:
Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
9.00 – 11.00 – VYHODNOTENIE LITERÁRNEJ SÚŤAŽE
Poslanie súťaže
Súťažnou formou rozvíjať literárnu tvorbu detí a mládeže a poskytovať priestor pre vzájomnú
konfrontáciu výsledkov tvorby mladých začínajúci autorov.
Kategórie:
1. literárne texty - poézia
2. literárne texty - próza
Podmienky súťaže
Literárna súťaž je určená pre deti a mládež do 15 rokov. Odporúčame viesť autorov pri písaní
k zamysleniu nad témou „ja a pandémia“. Bližšie vysvetlenie v priloženom liste.
Súťažné príspevky musia tvoriť pôvodné práce.
V jednotlivých kategóriách je potrebné odovzdať 1 - 3 básne alebo 1 - 3 prozaické útvary.
Súťažné príspevky je potrebné označiť menom a priezviskom, presnou adresou, uviesť vek a školu.
Príspevky v 3 exemplároch je potrebné doručiť osobne alebo poštou.
Termín zaslania záväznej prihlášky:
Súťažné príspevky je potrebné odovzdať (zaslať) najneskôr do 2. mája 2022
- osobne,
- poštou na adresu: Liptovská knižnica G. F Belopotockého,
Štúrova 56, 031 01 Liptovský Mikuláš, do rúk riaditeľke Mgr. M. Feriančekovej.
- e-mailom: riaditel@kniznicagfb.sk
- mobil: 0905 270460
Hodnotenie:
Súťažné príspevky bude hodnotiť odborná porota menovaná riaditeľkou Mgr. Marcelou Feriančekovou
z Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši.
Ocenenie:
Každý súťažiaci literárnej súťaže obdrží pamätný list. Víťazi knižné vecné ceny.
Najlepšia literárna práca bude ocenená Cenou Martina Rázusa.
Výsledky:
Vyhodnotenie literárnej súťaže sa uskutoční v Liptovskej knižnici G. F. Belopotockého v L. Mikuláši
dňa 27. mája 2022 a slávnostné vyhlásenie výsledkov na Nádvorí NKP Čierny orol, v prípade
nepriazne počasia v budove Evanjelického kultúrneho domu - SZUŠ pobočka v L. Mikuláši.
Finančné zabezpečenie:
Liptovská knižnica G. F. Belopotockého zabezpečí režijné náklady spojené s realizáciou podujatia.
Kontakt – bližšie informácie:
Mgr. Marcela Feriančeková
riaditeľka Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
044/5526215, 0905 270 460
riaditel@kniznicagfb.sk

26. ročník RÁZUSOVIE VRBICA 2022
regionálna súťaž v prednese poézie a prózy
- záväzná prihláška Názov školy: ...............................................................................................................................
Adresa: ................................................................................................

PSČ: ...........................

e-mail školy: ….........................................................................
Kate žáner
Meno a priezvisko
gória
recitátora
I. kategória – žiaci osobitných škôl
I. poézia

autor literárnej
predlohy

názov ukážky

próza
II. kategória – žiaci 1. - 4 ročníka ZŠ
II. poézia
próza
III. kategória – žiaci 5. - 9 ročníka ZŠ
III. poézia
próza
IV. kategória – študenti SŠ a OU
IV. poézia
próza

V ............................ dňa .................................2022
.........................................................

pečiatka školy a podpis
Zaslať na adresu LKS do 20. mája 2022. Ďakujeme. Odporúčame zasielať elektronicky na adresu:
osvetalm@vuczilina.sk

26. ročník RÁZUSOVIE VRBICA 2022
regionálna súťaž v literárnej tvorbe detí a mládeže Liptova
- záväzná prihláška -

Meno a priezvisko autora: ..........................................................................Vek: .......................
Adresa autora: .........................................................................................

PSČ: ......................

Škola: ...........................................................................................................................................
Názov súťažného príspevku:
Kategória: poézia:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Kategória próza:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

V ............................ dňa .................................2022

.........................................................
pečiatka školy a podpis

Zaslať na adresu Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého do 2. mája 2022 spolu so súťažnými
príspevkami na adresu riaditel@kniznicagfb.sk.

