
 
 

 

Поштовани, 

 Обавештавамо Вас да  Библиотека «Вук Караџић» организује Општинску 

смотру рецитатора 15. априла 2021. године. 

 

У циљу заштите свих учесника због непредвидиве и неповољне ситуације 

везане уз Ковид 19, а по препорукама Савеза аматера Србије и Центра за 

културу Ваљево, обавештавамо вас о начину организације овогодишње 

Смотре рецитатора. 

 

Општинска смотра рецитатора биће одржана 15. априла 2021. године у 

ОНЛАЈН формату. 

 

То значи да такмичари неће наступати „уживо“ већ ће Библиотеци „Вук 

Караџић“  бити достављени снимци  наступа победника школског 

такмичења. 

 

  Укратко Вас подсећамо на пропозиције такмичења: 

 

- Песма се говори напамет и може  трајати највише три минута за млађи и 

средњи узраст, а  четири минута  за старији узраст. 

- Критеријуми по којима стручни жири (именује га Библиотека) вреднује 

рецитаторе садрже: 

- избор песме примерен полу и узрасту, 

- акцентуацију и дикцију, 

- остваривање мисаоно емотивних садржаја песме, 

- природност, изражајност и сугестивност рецитовања. 

 

Снимак такмичења: 

- Како не би дошло до забуне, неопходно је да такмичари на 

почетку, или на крају снимка кажу своје име и презиме, аутора и назив 

песме коју говоре. Ови општи подаци које такмичари говоре, неће бити 

урачунати у предвиђени временски оквир трајања песме. 

- Неопходно је да се на снимку виде такмичари од главе до пете, 

како би жири могао да сагледа целу фигуру такмичара. 

- Снимак треба да буде што квалитетнији како би жири иммао што 

бољу слику о такмичару, без додатних филтера и ефеката. 

 

 На  Општинску смотру рецитатора  основне школе могу да пријаве по 3 

рецитатора из млађег и по 3  рецитатора из средњег узраста, а средње 

школе по 4 рецитатора. Молимо Вас да поштујете  наведене пропозиције  

јер се  одступања  (већи број пријављених ученика из једне школе)  не могу 

толерисати.  

 

 На Окружну смотру рецитатора  шаљу се по два рецитатора из млађег, 

средњег и старијег узраста који  су победили  на Општинској смотри 

рецитатора.  

   



 
Библиотека ће  одабрати трочлани стручни жири, који  ће заседати „уживо“ 

и истовремено гледати  снимке свих такмичара, након чега доноси одлуку о 

победницима. 

 

 Окружна смотра рецитатора одржаће се у Косјерићу у  28. априла 2021. 

године у онлајн формату. 

 Молимо Вас да на време организујете школска такмичења и пошаљете 

снимке и пријаве Библиотеци на info@biblioteka-.prijepolje.com  најкасније 

до 13. априла 2021. године 

Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве нећемо моћи да 

прихватимо. 

                         Контакт особа Армина Јоновић (069 27 927 63 и 033 712 960). 

 

Желимо Вам пуно успеха на школским такмичењима.  

 

Срдачан поздрав,  

 

 

 

 

 

                        У  Пријепољу, 22. 03. 2021. године           
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