Slovenský festival poézie
29. ročník BENIAKOVE CHYNORANY 2022 - výberové kolo v Liptovskom Mikuláši
pre okresy v regiónoch Žilinského samosprávneho kraja a pre okresy Poprad a Kežmarok
- propozície -

Vyhlasovateľ:
Organizátor:

Občianske združenie Beniakove Chynorany
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Žilinský samosprávny kraj

Termín konania:

9. november 2022 (streda)

Miesto konania:
Liptovské kultúrne stredisko, ulica 1. mája 28/196 - budova NKP Čierny orol, Liptovský Mikuláš
klubové priestory LKS - na prvom poschodí v budove NKP ČO, vchod od parkoviska.
9. 00 - 10. 00 - prezentácia všetkých recitátorov, vyplatenie cestovného
10. 15 - slávnostné otvorenie výberového kola súťaže 29. ročníka Beniakove Chynorany 2022
10. 20 - 12. 30 hod.
- vlastná súťaž
- rozbor recitovaných ukážok členmi odbornej výberovej poroty
- slávnostné vyhlásenie výsledkov
13. 30 - predpokladaný čas ukončenia podujatia.

UPOZORNENIE:
V prípade, že bude počet súťažiacich nižší ako 3 osoby, recitátori sa zúčastnia výberového
kola súťaže v Banskej Bystrici dňa 10. novembra 2022 (štvrtok).
Poslanie:
Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany súťažnou formou prispieva k rozvoju slovenského
umeleckého prednesu, poskytuje priestor vzájomnej konfrontácii výsledkov umeleckej tvorby recitátorov,
objavuje mladé recitátorské talenty a systematickou prácou formou vzdelávacích seminárov a tvorivých
dielní usmerňuje ich odborný rast. Popularizuje tvorbu významného slovenského básnika Valentína Beniaka,
duchovnú poéziu a básnickú tvorbu autorov v európskom kontexte. Tvorivé kontakty s umeleckým
prednesom v materinskom jazyku umožňuje tiež slovenským recitátorom žijúcim v zahraničí.
Podmienky výberového kola - prvého stupňa súťaže :
Slovenský festival poézie BENIAKOVE CHYNORANY prebieha na celoslovenskej úrovni v Chynoranoch
a je otvorený aj pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Súťaž je dvojstupňová.
Prvý stupeň súťaže - výberového kola súťaže v Liptovskom Mikuláši sa môže zúčastniť každý
neprofesionálny recitátor, záujemca o umelecký prednes z okresov v regiónoch Žilinského

samosprávneho kraja (Liptov, Orava, Turiec, Kysuce, Horné Považie) a z okresov Poprad
a Kežmarok.
Súťaží sa v slovenskom jazyku, recitátor musí vedieť text naspamäť.
Recitátor si do súťaže môže vybrať ľubovoľnú báseň z tvorby európskych autorov.
Na všetkých stupňoch súťaže platí zásada, že recitátor vystúpi s textom, s ktorým nesúťažil v inej
recitačnej súťaži.
Súťažný text z prvého stupňa súťaže (výberové kolo) môže recitátor zmeniť len na základe odporúčania
celoslovenskej výberovej poroty.

Ak sa recitátor v predchádzajúcom kalendárnom roku zúčastnil celoslovenského kola niektorej
recitátorskej súťaže, môže začať súťaž na prvom stupni. Aj v takom prípade podá prihlášku v príslušnom
osvetovom/kultúrnom stredisku.
Spolu s prihláškou do súťaže recitátor odovzdá tri exempláre súťažného textu (s uvedením celého
mena autora, prekladateľa a názvom textu), napísaného počítačom alebo písacím strojom.
Súťažné kategórie:

I. kategória - žiaci ZŠ a gymnázií ( 14 - 16 roční, ročníky 2008 - 2006)
II. kategória - študenti SŠ a VŠ (17 – 19 roční, ročníky 2005 - 2003)
III. kategória - študenti VŠ a dospelí od 20 rokov veku (2002 - ...)

Časový limit: odporúčaná dĺžka prednesu – max. 7 minút
Odborná hodnotiaca porota:
Odbornú hodnotiacu porotu výberového kola v Liptovskom Mikuláši menuje riaditeľ festivalu a riaditeľka
LKS Mgr. art. Miroslava Palanová.
Hodnotenie:
Súťažné prednesy hodnotí trojčlenná výberová odborná porota. Hlavným kritériom hodnotenia je umelecká
kvalita prednesu a jeho tvorivý prínos k ďalšiemu smerovaniu umeleckého prednesu na Slovensku.
Termín zaslania záväznej prihlášky:
Podmienkou účasti vo výberovom kole súťaže je doručenie záväznej prihlášky na adresu Liptovského
kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši najneskôr do 4. novembra 2022.
Prihlášku môžete doručiť
- osobne
- na poštovú adresu: Liptovské kultúrne stredisko, ul. 1. mája 28/196, 031 01 Liptovský Mikuláš,
- e-mailom: osvetalm@vuczilina.sk, alebo eva.stofcikova@gmail.com
Finančné zabezpečenie:
Na náklady organizátora celoslovenského festivalu je zabezpečená odborná výberová porota prvého stupňa
súťaže.
Súťažiacim recitátorom výberového kola v Liptovskom Mikuláši budú uhradené cestovné náklady
v zmysle zákona v deň súťaže organizátorom celoslovenského festivalu.
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši zabezpečuje organizačnú prípravu a priebeh
výberového kola súťaže.
Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže:
1. Bezpečnosť a ochranu zdravia vo všeobecnosti zabezpečuje organizátor súťaže.
2. Deti do 15 rokov sú povinné prísť na súťaž v sprievode dospelej osoby (rodiča, pedagóga alebo inej
dospelej osoby), ktorá chráni ich bezpečnosť a rieši ich problémy organizačného, či sociálneho charakteru.
3. Mládež vo veku 16 – 18 rokov má právo prísť na súťaž v sprievode dospelej osoby.

Druhý stupeň – celoslovenské finále festivalu: 2. - 4. decembra 2022 v Chynoranoch.
O počte súťažiacich postupujúcich do finále rozhoduje celoslovenská výberová porota. Navrhne aj
zaujímavé prednesy, ktoré môžu byť zaradené do sprievodného programu festivalu.
Kontakt – bližšie informácie:
PhDr. Eva Štofčíková
odborný metodik Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši
044/ 55 22 981, 0903 811 712
osvetalm@vuczilina.sk

29. ročník BENIAKOVE CHYNORANY 2022
výberové kolo slovenského festivalu poézie v Liptovskom Mikuláši
pre okresy Žilinského samosprávneho kraja - Liptov, Orava, Turiec, Kysuce, Horné Považie
a pre okresy Poprad a Kežmarok
- záväzná prihláška pre recitátorov Recitátor/ka
Meno a priezvisko recitátora: ..................................................................................................................
Dátum narodenia: ......................................................
Adresa bydliska: .................................................................................................... PSČ:.........................

Zamestnanie/škola: ..................................................................................................................................
E-mail adresa: ..........................................................Tel. : ........................................................
Súťažné kategórie:

(vyznač)
I. kategória - žiaci ZŠ a gymnázií ( 14 - 16 roční)
II. kategória - študenti SŠ a VŠ (17 – 19 roční)
III. kategória - študenti VŠ a dospelí od 20 rokov veku

Súťažný text
Autor textu: ................................................................................................................................................
Názov textu: ...............................................................................................................................................
Prekladateľ/ka: ............................................................................................................................................
Dĺžka prednesu: ...................... minút

..........................................................
podpis účastníka

..............................................................
podpis zákonného zástupcu
(ak je účastník mladší ako 16 rokov)

V .................................................. dňa ......................2022
UPOZORNENIE : v prípade recitátora do 16 rokov žiadame podpis zákonného zástupcu.
Dole podpísaný/a záväzne sa týmto prihlasujem do výberového kola slovenského festivalu poézie
BENIAKOVE CHYNORANY.
Žiadame zaslať na adresu LKS do 4. 11. 2022, odporúčame zasielať e-mailom: osvetalm@vuczilina.sk,
uľahčíte nám spracovanie údajov. Ďakujeme.

Žiadame priniesť 3 x kópiu súťažného textu so sebou na súťaž.

