
Krajská knihovna v Pardubicích – příspěvková organizace Pardubického kraje 
a Středisko východočeských spisovatelů 

vyhlašují XXIV. ročník přehlídky mladých recitátorů a literátů,  
která je součástí 16. Východočeského uměleckého maratónu 

 

 
Pardubické poetické setkání 

 

19. listopadu 2021 od 9:30 hodin 
scéna Divadla 29, Svaté Anežky České 29, Pardubice 

 
 
 

Přehlídka je určena mladým recitátorům a literátům. Je vhodnou příležitostí k setkání interpretů 
krásného slova, ke vzájemné inspiraci, k porovnání a poučení.  Do programu soutěžní přehlídky 
je začleněna i tvůrčí dílna. 
   
Podmínky soutěže: 
   1. Soutěž je jednokolová. 
   2. Každý soutěžící se může do přehlídky zapojit jako recitátor i jako literát. 
   3. Recitátoři si připraví text z poezie nebo prózy české či světové literatury, literáti pak    
       ukázku ze své poetické či prozaické tvorby. 
   4. U recitátorů se vyžaduje znalost textu zpaměti. 
   5. Časový limit je max. 6 minut, u literátů max. 4 minuty. 
   6. Monology z dramatických předloh si nepřipravujte. Nebudou do soutěže zařazeny. 
   7. Literáti zašlou své texty pořadateli v požadovaném termínu (nejlépe elektronickou poštou),     
       jinak nebudou do soutěže zařazeni.     
        
Věkové kategorie: 
a)   I. kategorie:  15-17 let  (dovršení 17 let až po  31. srpnu 2021 včetně) 
b)  II. kategorie:  od 17 let  (recitátoři, kteří do 31. 8. 2021 dovrší 17 let) do 20 let  
c) III. kategorie: nad 20 let (recitátoři, kteří do 31. 8. 2021 dovrší 20 let) a více (horní věková 

hranice není stanovena)  
 
Ceny: 
Porota jmenovaná vyhlašovateli přehlídky vyhodnotí v každé kategorii tři nejlepší recitátory 
a literáty, kteří budou odměněni věcnými cenami. Porota má právo ceny rozdělit, případně 
odměnit i další soutěžící zvláštní cenou. 
 
Organizační pokyny: 
Zájemce o přehlídku vyplní závaznou přihlášku, kterou zašle do 12. listopadu 2021.  
 
K  přihlášce připojte: 
Recitátoři - tři kopie textu s uvedením autora, případně překladatele (psané na počítači 
a označené jménem), literáti zašlou texty, které budou interpretovat. 
 
Upozornění:  
Cestovné účastníkům hradí vysílající organizace. 
 
Více informací:  
e-mail: z.nobilisova@knihovna-pardubice.cz; telefon: 461 530 269, 602 153 454     
 

 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1eEMyc7gXSv2lnZ3Hx6--LNFWcIPjY1B_KZMV-rdwbWE/viewform?edit_requested=true
mailto:z.nobilisova@knihovna-pardubice.cz

