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Cele:
1.
2.
3.
4.
5.

Nowe odczytanie utrwalonych przez tradycję portretów bohaterów literackich.
Rozwijanie umiejętności oryginalnego odczytywania tekstów literackich.
Kreowanie zdolności twórczej interpretacji znanych motywów.
Przełożenie tekstu literackiego na język innej dziedziny sztuki.
Promowanie kultury.

Uczeń wybiera dowolnego, powszechnie znanego (np. Kmicic, Wiedźmin, Wokulski, Harry Potter,
Makbet, Isabella Swan, Edyp, Hannibal Lecter, Boryna, Jason Bourne lub inny) bohatera
literackiego i W NAWIĄZANIU do tekstu utworu umieszcza go w nowym, dotychczas
nieuwzględnionym kontekście, miejscu, sytuacji, wydarzeniu. W sposób oryginalny spogląda na
znane postaci z literatury polskiej i światowej (zarówno lektury, jak i inne dzieła nieomawiane w
szkole), stara się w nowatorski sposób przedstawić wybraną przez siebie postać, pozostając w
zgodzie z duchem powieści. Uczeń może wybrać więcej niż jedną postać, zestawiać bohaterów w
nowych, zaskakujących konfiguracjach, cały czas mając na uwadze zgodność tych manipulacji z
charakterem postaci i ogólnym sensem utworów, z których zostały zaczerpnięte.

Regulamin:
1. Konkurs będzie przeprowadzony w osobnych kategoriach wiekowych – czyli dla
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Kryteria oceniania prac pozostaną takie
same, jednakże będzie brany pod uwagę wiek uczestników, a tym samym potencjalne
(gdyż wcale nie konieczne) różnice w stanie posiadanej wiedzy i umiejętności.
2. Konkurs nie będzie przeprowadzony w odrębnych kategoriach (muzyka, film, komiks,
zdjęcie, plakat). Podstawą oceny będzie oryginalność pomysłu i jakość wykonania
niezależnie od tworzywa. Istotna będzie również zgodność z przekazem literackim
(dzieło ucznia NIE MOŻE całkowicie odbiegać od tekstu). Jury może uznać, że
wprowadzenie osobnych kategorii jest niezbędne, w zależności od ilości prac, które
wpłyną od uczestników.
3. Prace mogą być tworzone zarówno przez pojedynczą osobę, jak i grupę uczniów
(raczej nie większą niż 3 osoby, w przypadku filmu może nastąpić odstępstwo od tej
zasady).
4. Prace należy zgłaszać (nadesłać pocztą zwykłą lub elektroniczną, ewentualnie
dostarczyć do sekretariatu szkoły) w terminie do 30 marca 2018. Wszystkie prace
należy składać w II LO w Sopocie lub przesyłać mailowo na podane poniżej adresy
(mailowy oraz jako wiadomość na fejsie szkoły).
5. Każdą pracę (zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej) należy opatrzyć:
imieniem i nazwiskiem ucznia (uczniów), nazwą szkoły, imieniem i nazwiskiem
nauczyciela opiekuna, adresem mailowym lub fejsowym (w ramach ułatwienia
kontaktu). Prosimy również o podanie imienia i nazwiska pisarza, tytułu utworu oraz
wyraźne wskazanie bohatera (-ów).

6. Format prac:
a) muzyka: płyta audio lub w formie cyfrowej – plik mp3, wma, wav; ilość utworów
dowolna, długość trwania całości – nie więcej niż 10 minut (w razie konieczności
wydłużenia czasu – prosimy o kontakt mailowy);
b) film (aktorski, animacja – dowolnego typu, rejestracja spektaklu, happeningu,
itp.): nagrany na płycie CD lub DVD w powszechnie stosowanym formacie: dvd,
avi, wmv (z możliwością dowolnej, ale łatwo odczytywalnej, kompresji) lub
zamieszczony w dostępnym dla jury miejscu w Internecie (udostępnione dyski
sieciowe, YouTube, itp.); ilość: jeden, czas trwania: do 15 minut;
c) komiks: czarno-biały lub kolorowy, rysowany dowolną techniką, najlepiej formatu
A4 (dopuszcza się dowolność), w formie papierowej lub elektronicznej (plansze
JPG, BMP lub inny powszechny format), ilość stron – dowolna;
d) zdjęcie: czarno-białe lub kolorowe, wykonane dowolną techniką, o dowolnej
wielkości, dostarczone w formie odbitki lub elektronicznej (JPG, BMP), ilość:
jedno lub seria – nie większa niż 10 zdjęć; możliwy jest fotomontaż!
7. Podsumowanie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród (nowości książkowe oraz
komiksowe) odbędzie się w drugiej połowie kwietnia 2018. Nagrodzonych
poinformujemy o wydarzeniu drogą mailową lub fejsową.
8. Skład jury: Ida Bocian – dramatopisarka, aktorka, reżyser teatralny, dr Daniel
Misterek, polonista i filmoznawca, Przemysław Staroń – filozof, kulturoznawca,
Paweł Lęcki – nauczyciel II LO w Sopocie. Możliwe jest poszerzenie składu jury.
9. Autorzy konkursu: Lidia Dysarz, Paweł Lęcki.

Adres szkoły:
II LO im. Bolesława Chrobrego
Al. Niepodległości 751
81 – 838 Sopot
Osoba, z którą można się kontaktować w razie wątpliwości i pytań:
Paweł Lęcki (p.j.lecki@wp.pl) lub facebook.com/IILOSopot

