vyhlasuje
1. ročník autorskej literárnej súťaže

Na tému:
„(Od)zvonilo slovenským slovám?“
Autorská literárna súťaž na tému „(Od)zvonilo slovenským slovám?“ je určená začínajúcim
autorom, ktorí prostredníctvom súťaže prezentujú svoju tvorbu v oblasti poézie, prózy, eseje
a dramatických textov. Do súťaže sa môžu zapojiť aj zahraniční Slováci žijúci na území iných
štátov v Európe.
Téma „(Od)zvonilo slovenským slovám?“ si kladie za cieľ podporovať používanie
slovenského spisovného jazyka v jeho v ústnej aj písomnej podobe v 21. storočí. Čo ak stratia
slová význam? Čo ak zabudneme na reč našich starých a prastarých rodičov? Budeme ešte
Slováci? Kto nám povie čo to znamená: „maškrtník“, „črpák“, „papľuh“, „zabrýzgané krpce“
a tak ďalej? Povedzte nám to vy. Napíšte nám či zvoní alebo odzvonilo slovenským slovám.
O vyhlasovateľovi literárnej súťaže:
Galéria Jána Kulicha sa nachádza vo Zvolenskej Slatine. Okrem expozície diela Jána Kulicha,
postupne zostaveného do niekoľkých okruhov jeho celoživotných ťažiskových tém má galéria
v pláne v budúcnosti prezentovať tvorbu aj iných autorov, realizovať výchovno-vzdelávacie
programy (nielen) pre deti a mládež, tvorivé dielne a pripravovať ďalšie výstavné projekty.
Rozsiahla záhrada poskytuje priestor na workshopy a rôzne kultúrno-spoločenské podujatia.
Ján Kulich je už dávno významnou súčasťou slovenského sochárstva. Podstata jeho diela
vyrastá z koreňov ľudovej kultúry a bol bytostne presvedčený o tom, že všetko, čo vytvoril,
patrí Slovensku. Jeho snažením bolo, aby ľuďom ukázal cez svoje dielo aké je to naše
Slovensko krásne a duchovne bohaté, priamo v jeho rodisku, s ktorým zostal navždy spätý aj
keď žil a pracoval v hlavnom meste. Koncept výstavy Piliere a klenby národnej kultúry
Slovenska v sochárskom a medailérskom diele Jána Kulicha sa pripravil k príležitosti 200.
výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Jadro výstavy tvoria portréty, plastiky a medaily osobností
našich kultúrnych dejín (Solúnski bratia, Ľudovít Štúr, Matej Bel, Anton Bernolák, Matej
Hrebenda, Milo Urban, Milan Rúfus, Martin Kukučín, Andrej Sládkovič, Marína, Detvan) a
symboly ľudovej kultúry: Zvončiar a Morena. Výstavu dopĺňajú kresby skicované v amfiteátri
počas folklórnych slávností v Detve v rokoch 1967-1980 ale aj doposiaľ v celku nevystavený
súbor 31 bronzových reliéfov Svadbenie, ktorý Ján Kulich vytvoril v rokoch 1982 až 1991.
Súčasťou výstavy sú krátke digitálne prezentácie dotvorené hudbou: Svadbenie, Zrod sochy a
Instrumentum Excellens.

Pravidlá súťaže:
1. Súťaž je určená autorom poézie, prózy, eseje a dramatických textov
vekového obmedzenia, rozdelená do kategórií.

bez

2. Môžu sa na nej zúčastniť autori s príspevkami, ktoré neboli dosiaľ publikované.
3. Súťaž je neanonymná.
4. Práce musia byť predložené v slovenskom jazyku.
5. Zaslané práce budú rozdelené do štyroch skupín (autori poézie, prózy, eseje, dramatické
texty) a každá skupina sa hodnotí v štyroch kategóriách.





Kategória A: žiaci 1. – 4. ročníka základných škôl
Kategória B: žiaci 5. – 9. ročníka základných škôl a osemročných gymnázií (prima kvarta)
Kategória C: študenti stredných škôl, gymnázií a osemročných gymnázií (kvintaoktáva)
Kategória D: dospelí bez obmedzenia veku (vrátane študentov vysokých škôl)

Rozsah súťažných príspevkov
1. Počet prihlásených prác od jedného autora je limitovaný.
Rozsah zasielaných prác:
- pri próze a eseji maximálne 10 strán formátu A4
- pri poézii maximálne 5 básní
- pri dramatických textoch bez obmedzenia
2. Rukopis musí byť napísaný čitateľne na počítači.
3. Rukopis musí obsahovať tieto údaje:






meno a priezvisko
vek
adresa bydliska
žiaci a študenti uvedú aj školu a ročník
kontaktné údaje (telefón, e-mail).

4. Rukopis vytlačený v dvoch exemplároch je potrebné zaslať:
a., poštou na adresu Galéria Jána Kulicha, Ul. Terézie Vansovej 2, 96201 Zvolenská Slatina.
b., elektronicky na email: galeriajanakulicha@gmail.com
Uzávierka prijímania prác je 31. 01. 2016.
Vyhodnotenie súťaže: 29. 2. 2016

Ocenenie:
Odborná porota po uzávierke súťaže vyhodnotí autorské práce a rozhodne
o umiestnení najlepších súťažných prác na 1., 2., a 3. mieste v jednotlivých kategóriách.
Vyhlasovatelia a spoluusporiadatelia udelia diplomy a vecné ceny.
Výsledky súťaže:
Všetci prihlásení účastníci dostanú pozvánku na slávnostné vyhodnotenie súťaže, ktoré sa
uskutoční dňa 29. februára 2016 v Galérii Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine. Zároveň
ponúkame všetkým prihlásených autorom v deň vyhodnotenia konzultáciu s odbornou
porotou k ich dielam.
Ďalšie informácie je možné získať v Galérii Jána Kulicha, Ul. Terézie Vansovej 2, 96201
Zvolenská Slatina, +421 948 366 260, e-mail: galeriajanakulicha@gmail.com,
http://www.galeriajanakulicha.sk, www.facebook.com/GaleriaJanaKulicha

