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Szanowni Państwo!

Zainaugurowany  5  kwietnia  2016  w  Oblęgorku  przez  Ministerstwo
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego Rok Sienkiewicza stał  się doskonałym
przyczynkiem i  okazją do pogłębienia  wiedzy Polaków na temat pisarza i
jego twórczości. Apel Ministra, by Polacy czytali i poznawali dzieła polskiego
noblisty,  odbił  się  szerokim  echem  w  społeczeństwie  i  znalazł  wyraz  w
szeregu  mających  miejsce  wydarzeniach  kulturalnych,  związanych  z
popularyzacją i lekturą Sienkiewicza.

Pozostając  w  duchu  tej  dobrej  tradycji  czytelniczej  oraz  mając  na
względzie  pragnienie  krzewienia  i  pogłębiania  wśród  młodego  pokolenia
Polaków  zainteresowań  i  pasji  związanych  z  naszym  dziedzictwem
kulturowym i kanonem literackim, kierujemy do Państwa propozycję udziału
w  VI  edycji  konkursu  na  najlepszą  prezentację  multimedialną  pt.  „Na
dalekiej  Ukrainie.  Śladami  bohaterów  trylogii  Henryka
Sienkiewicza”. 

Oczekujemy, że prezentacja zawierać będzie podstawowe informacje
dotyczące historii i geografii miejsc położonych na Ukrainie a związanych z
losami bohaterów powieści  Sienkiewicza.  Ufamy,  że nie  zabraknie w niej
również śladów tekstu trylogii i samych bohaterów oraz związanych z nimi
wydarzeń historycznych.

Naszą propozycję kierujemy do wszystkich uczniów, którzy interesują
się  lub  chcą  zainteresować  się  zaproponowaną  problematyką.  Będzie  to
doskonała  okazja,  by  sprawdzić  swoją  dotychczasową  wiedzę  z  zakresu
literatury  polskiej,  historii,  jak  również  geografii.  Niewątpliwie  będzie  to
również  dobry  sprawdzian  opanowania  umiejętności  związanych  z
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technicznym  przygotowaniem  projektów  multimedialnych,  do  którego
serdecznie Państwa zapraszamy i zachęcamy.

Jury  konkursu  wybierze  najlepsze  prace,  które  zostaną
zaprezentowane  na  oficjalnym  rozstrzygnięciu  konkursu  w  Katolickim
Uniwersytecie  Lubelskim  Jana  Pawła  II.  Na  zwycięzców  i  uczestników
czekają atrakcyjne nagrody.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Filologii Słowiańskiej

20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

tel. +48 81 445 4310,  e-mail: slawista@kul.pl

REGULAMIN VI KONKURSU DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

NA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ PT.

„NA DALEKIEJ UKRAINIE. ŚLADAMI BOHATERÓW TRYLOGII
HENRYKA SIENKIEWICZA”

I. Organizator

Instytut Filologii Słowiańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II

II. Cele konkursu

Popularyzacja  wiedzy  o  Ukrainie,  relacjach  polsko-ukraińskich,  trudnej
historii, jak również wiedzy z zakresu literatury polskiej, w tym twórczości
H. Sienkiewicza.

III. Przedmiot konkursu

Przygotowanie prezentacji multimedialnej.

IV. Uczestnicy

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Prezentację przygotowują samodzielnie lub w grupach 2. osobowych pod
opieką nauczyciela np. języka polskiego, geografii, historii, informatyki i in.,
który służy pomocą i radą, zachowując jednak samodzielny charakter pracy
uczniów. 
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3. Z każdej szkoły może wziąć udział dowolna ilość grup. 

IV. Przebieg konkursu

1.  Na  podstawie  materiałów  internetowych,  prasowych,  materiałów
własnych  itp.  każda  grupa  uczestników  przygotowuje  jedną  prezentację
multimedialną poświęconą tematyce konkursu. 

2. Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów cudzych (w tym internetowych i
drukowanych)  winno  być  opatrzone  właściwym  przypisem  w  bibliografii
pracy. 

3. Nadesłane prace oceniane będą pod kątem:
- gruntowności zaprezentowanej wiedzy
- atrakcyjności ujęcia tematu
- walorów edukacyjnych
- poprawności językowej
- samodzielności pracy
- szaty graficznej
- poprawności technicznej
4.   Prace  konkursowe  przygotować  należy  na  nośniku  CD  w  programie
PowerPoint lub OpenOffice w formacie z rozszerzeniem *ppt lub *pps.

5. Każda praca powinna być opatrzona informacją zawierającą następujące
dane: imię i nazwisko autora (autorów) pracy, imię i nazwisko nauczyciela,
sprawującego opiekę, pełna nazwa szkoły, klasa oraz dane kontaktowe:  e-
mail i nr telefonu (ważne!)  uczestnika oraz opiekuna. Dane te powinny
być umieszczone na początku każdej prezentacji, a także opisane na płycie i
dołączone w formie papierowej.

6. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac
zgłoszonych do konkursu.

7.  Organizatorzy  konkursu  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  wady
techniczne lub usterki nadesłanych prezentacji. 

8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

V. Termin i adres nadsyłania prac

1. Termin nadsyłania prac upływa 27 marca 2017

2. Prace należy nadsyłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: Instytut
Filologii Słowiańskiej KUL, 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14, z dopiskiem:
„Konkurs multimedialny”

VI. Jury 

1.  Jury  konkursu składa się  z  3  pracowników oraz  3  studentów Filologii
Ukraińskiej KUL.



2. Jury konkursu wyłoni spośród nadesłanych prac 3 najlepsze prezentacje.
Laureatom przyznane  zostaną nagrody  rzeczowe.  Przewiduje  się  również
możliwość przyznania  wyróżnień.  Wszyscy uczestnicy  konkursu otrzymają
dyplom uczestnictwa. 

3.  Decyzje  jury  konkursu  są  ostateczne,  a  o  wszystkich  kwestiach
nieokreślonych regulaminem decyduje organizator. 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

1.  Ogłoszenie  wyników  i  wręczenie  nagród  nastąpi  podczas  oficjalnego
rozstrzygnięcia  konkursu,  które  odbędzie   w  Katolickim  Uniwersytecie
Lubelskim w dn. 7 kwietnia 2017.

2.  Podczas  oficjalnego  rozstrzygnięcia  konkursu  zaprezentowane  zostaną
najciekawsze prace. 

3.  Wyniki  konkursu  ogłoszone  zostaną  także  na  stronie  internetowej
Instytutu Filologii Słowiańskiej do końca kwietnia 2017 r. 
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