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Zapytaj dziadka, zapytaj babcię, o tajemnicze, ciekawe, zagadkowe wydarzenia, historie, 
legendy, w których zawsze tkwi ziarenko prawdy, o wspomnienia postaci historycznych, o gawędy 
związane z kościołami, najazdami, duchami, starymi młynami, rozstajami dróg, źródełkami, diabelskimi 
kamieniami, drzewami wisielców, cmentarzami... Spisz opowieść i weź udział w konkursie  
 
Regulamin konkursu dla szkół podstawowych, gimnazjalnych  ponad gimnazjalnych oraz dorosłych. 
 
Temat: „Roztoczańskie legendy” 
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie. 
    
2.  Cele konkursu: edukacja regionalna, której formą jest zachęcenie uczniów do penetracji terenu – 
poszukiwania ciekawych, tajemniczych miejsc oraz poznanie tradycji ustnej im towarzyszącej tj. 
związanych z nimi zdarzeń i opowieści. Dalszym celem jest zgromadzenie danych – przykładów 
folkloru ustnego (legend, podań, opowieści wierzeniowych) dotyczących miejsc, zdarzeń  
i osób pochodzących z terenu LGD „Nasze Roztocze”. 
   
 3. Uczestnik ma za zadanie zgromadzić teksty folkloru. Dane powinny zostać zebrane od 
przedstawicieli najstarszego pokolenia – informatorów. Jeśli to możliwe, należy zachować język 
przekazu, to znaczy gwarę lub elementy gwary. W przypadku zwrotów rzadkich 
 i słów niezrozumiałych można zamieścić słowniczek na końcu pracy. 
 
 4. Opowieści, legendy i podania dotyczyć mogą następujących  tematów :  
 *   wydarzenia historyczne (najazdy, czasy pańszczyzny, powstania narodowe) 
*    postacie historyczne, 
*    demony (diabły, boginki, duchy, topielce), 
*    historie związane z karczmami, kuźniami, młynami, 
*    pochodzenie nazw miejsc (wsi, przysiółków, rzek, pól, łąk), 
*    historie związane z budową kościołów, cmentarzami, stawianiem kapliczek, 
*    choroby, zarazy, klęski głodu, powodzie, pożary, 
*    wody, rzeki, strumienie, 
*    drzewa, kamienie, góry, 
*    inne, nie wymienione wyżej.         
  
5. Samodzielne prace – w formie pisemnej (legenda, podanie, opowieść) w dowolnej ilości należy 
dostarczyć do 30 czerwca 2012 r. do MBP w Józefowie, ul. Krótka 10, tel. (84) 6878289. 
Każda praca musi zawierać informację: tytuł, pełne imię i nazwisko, adres oraz  wiek autora pracy,  
a dla uczniów dodatkowo : klasa, nazwa i adres szkoły (tel.) oraz pełne imię i nazwisko opiekuna. 
   
 6.  Staraniem biblioteki, efekty konkursu mogą zostać wykorzystane do publikacji legend i podań  
z okolic Józefowa, Adamowa, Krasnobrodu, Zamościa i Zwierzyńca – jako pokłosie konkursu. 
Biblioteka zastrzega sobie w związku z tym prawo do przeredagowania tekstów. Prace przechodzą na 
własność MBP w Józefowie. 
  
7. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów konkursu. Przedmiotem oceny będzie 
zawartość merytoryczna prac.  
 
8. Uroczyste rozstrzygnięcie  konkursu, wręczenie nagród i dyplomów połączone z prezentacją 
najciekawszych prac, odbędzie się podczas gminnego podsumowania konkursu w MBP w Józefowie. 
Uczestnicy zostaną poinformowani o jego terminie. 

 
                        

                 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 


