
REGULAMIN KONKURSU  S Z E K S P I R I A D A  

1. Organizatorem przedsięwzięcia są pracownicy i studenci Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej (Biblioteka, Katedra Anglistyki, Katedra 

Literatury i Kultury Polskiej, Biuro Promocji ATH). 

 

2. Wszystkie trzy konkursy są przeznaczone dla młodzieży – uczniów klas I-III 

(licea) oraz uczniów I-IV (technika) szkół ponadgimnazjalnych Bielska-Białej 

oraz powiatów: bielskiego, pszczyńskiego, żywieckiego, cieszyńskiego, 

oświęcimskiego, wadowickiego i suskiego. 

 

3. Uczniowie mogą zgłaszać się za pośrednictwem nauczyciela, który może 

(nie musi) czuwać nad przygotowaniem do konkursu. Szkoła może 

kwalifikować uczestników na podstawie konkursów organizowanych na etapie 

szkolnym lub – pomijając eliminacje – kierować wszystkich zainteresowanych. 

 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest przesłanie na adres 

iroman@ath.bielsko.pl Kart Zgłoszenia Uczestnictwa. Na konkurs „A” w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2016, na konkurs „B” i „C” – 

do 30 października 2016. Potwierdzenie zgłoszenia uczestnicy otrzymają 

pocztą elektroniczną. 

 

5. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu. 

 

6. Szczegółowych informacji na temat konkursów udzielają Izabela Roman, 

iroman@ath.bielsko.pl, tel. 33 8279212 oraz mgr Liliana Linek, 

llinek@ath.bielsko.pl, tel. 33 8279272.          

                                            

7. Turniej Szekspiriada obejmuje trzy oddzielne konkursy: 

 

A. Konkurs MAŁE FORMY TEATRALNE  

   odbędzie się 15.09.2016 w auli ATH w  ramach Festiwalu Nauki i Sztuki. 

   Przesłuchania rozpoczną się od godz. 10.00, uczestnicy występują według  

   kolejności nadesłanych zgłoszeń. Na konkurs należy przygotować dowolnie  

   wybrany  fragment jednej z trzech sztuk Szekspira: Hamlet, Makbet, Poskromienie 

    złośnicy – w oryginale lub w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. Można wybrać  

   monolog lub scenę zbiorową (czas spektaklu: 10-15 minut). Zapewniamy salę 

   audiowizualną widowiskową, podstawowe rekwizyty i pomoc merytoryczną. 

     Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15.09.2016.   

    Jurorzy oceniają pomysł inscenizacji, grę aktorską, poprawność wymowy,  

    kostiumy, scenografię, choreografię. 

      

B. Konkurs WIEDZA O SZEKSPIRZE   

    odbędzie się 24.11.2016 w auli ATH w formie turnieju przygotowanego przez  

    studentów oraz wykładowców Akademii.  

    Jurorzy oceniają znajomość epoki, twórczości oraz faktów z życia pisarza. 

    Podajemy bibliografię, która ułatwi przygotowanie się do konkursu:  
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    Szekspir: leksykon, M. Gibińska, M. Kapera, J. Fabiszak, Kraków 2003, Wyd.  

     ZNAK;  Szekspir elżbietański i żywy, P. Mroczkowski, Kraków 1966. Wyd. 

     Literackie.  

     Wymienione pozycje są dostępne w Bibliotece ATH w Czytelni Ogólnej. 

 

C.  W konkursie  ROZMOWA Z SZEKSPIREM,  

który również odbędzie się 24.11.2016, wezmą udział prace inspirowane twórczością 

Szekspira. Wybór tworzywa i formy pozostawiamy autorom. Uczniowie mogą 

przygotować poważne lub niepoważne (kabaretowe) formy literackie, muzyczne, 

filmowe, plastyczne, teatralne (czas przedstawienia do 20 min.) 

Prace plastyczne można składać w Bibliotece ATH w okresie od 12.09.2016 r. 

do 10.11.2016 r. 

Jurorzy oceniają – w zależności od kategorii prac – kreatywność i oryginalne 

podejście do tematu, trafność doboru środków ekspresji plastycznej do wybranego 

zadania, umiejętne wykorzystanie kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni, 

emisję głosu, aranżację utworu, wrażenia artystyczne. 

 

Ogłoszenie wyników konkursów B i C nastąpi w tym samym dniu, tj. 

24.11.2016 r. 

 

Dokładne informacje dotyczące godzin i miejsca  wystąpień podane zostaną 

dwa tygodnie przed rozpoczęciem konkursu na stronie: 

www.biblioteka.ath.bielsko.pl 

 

8. W skład jury konkursów wchodzą pracownicy i studenci ATH: 

 

A. – dr hab. Carlos Fernando Dimeo Alvarez  – przewodniczący    
   dr hab. Maria Korusiewicz, prof. ATH  

   dr Angelika Matuszek 

   mgr Liliana Linek 

   Izabela Roman 

   Justyna Fołta 

   Karolina Harazim 

   Dorota Pająk 

   Katarzyna Suchy 

 

B. – dr Anita Jarczok  – przewodnicząca  

   prof. dr hab. Anna Węgrzyniak 

   mgr Sławomir Konkol 

   dr Lidia Romaniszyn-Ziomek 

   mgr Liliana Linek 

   Justyna Fołta 

   Katarzyna Suchy    

 

C. – dr hab. Maria Korusiewicz, prof. ATH  – przewodnicząca 
   dr hab. Ernest Zawada, prof. ATH  

   dr Tomasz Markiewka 

   Izabela Roman 

   Karolina Harazim 

   Dorota Pająk    
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9.   W każdym z trzech konkursów będą nagradzane trzy najlepsze prace.   

       Laureaci konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz nagrody, których 

       wręczenie odbędzie się w czasie spotkania z Rektorem Akademii Techniczno- 

       Humanistycznej. Nagrody zakupione zostaną ze środków Biblioteki ATH oraz 

       Wydziału Kultury i Sztuki UM w Bielsku-Białej. 

 
Za udział w konkursie „A” MAŁE FORMY TEATRALNE przewidziano: 
 
  I miejsce   – bilety na trzy spektakle  w Teatrze Polskim w  Bielsku-Białej. 
 
  II miejsce  – bilety na dwa spektakle w Teatrze Polskim. 
 

  III miejsce – bilet na jeden spektakl w Teatrze Polskim. 
 
Za udział w konkursie „B” WIEDZA O SZEKSPIRZE przewidziano: 
 
  I miejsce –  PenDrive Wielki multimedialny słownik angielsko-polski polsko-  
  angielski, Warszawa 2016, Wyd. Naukowe PWN. 
 
  II miejsce  –  W. Szekspir. Cytaty najpiękniejsze, Warszawa 2014, Wyd. MG   
   oraz puzzle Urodziny Szekspira. 
 
  III miejsce  –  puzzle Urodziny Szekspira. 

 
        Za udział w konkursie „C” ROZMOWA Z SZEKSPIREM przewidziano: 

 
          I miejsce – W. Shakespeare, Komedie w przekładzie Stanisława 
          Barańczaka oraz Tragedie i kroniki w przekładzie Stanisława Barańczaka, 
          Kraków 2012, Wyd. Znak. 
 
          II miejsce  – Shakespeare a capella,CD, wyk. Stanisław Soyka. 

          III miejsce – W. Shakespeare, Sonety z płytą CD, Kraków 2013, Wyd. A5.  

           

   Dodatkową nagrodą dla zwycięzców będzie możliwość uczestniczenia w zajęciach 

na kierunku filologia angielska na ATH w charakterze wolnego słuchacza. 

 
10. Spektakle nagrodzone w konkursie „A” zostaną zaprezentowane  publiczności 

w czasie Festiwalu Nauki i Sztuki w dniu 21.09.2016. 
 

11.  Prace plastyczne nagrodzone w konkursie „C” zostaną wystawione w Galerii  
Akademickiej ATH. 
 

12.  O sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator. 
 

   


