Festival rozhlasových rozprávok
ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK
(Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe)

Názov podujatia:

"ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK"

Miesto konania:

Mestská knižnica Piešťany

Termín konania:

18.- 21. jún 2002

Súťažné príspevky:

Rozhlasové rozprávkové hry
(dramatizácie domácich i svetových knižných titulov).

Program:

Prvý deň (odpoludnie) - príchod, ubytovanie, spoločenský večer
Druhý deň - odposluchy, práca porôt, (seminár, besedy)
Tretí deň -

odposluchy, práca porôt, (seminár, besedy)

Štvrtý deň - (dopoludnie) - vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien,
spoločenské posedenie - odchod

Finančné zabezpečenie:
SRo poskytne texty a nahrávky súťažných hier, finančne zabezpečí
účasť dramaturgov a režisérov.
Na ostatných nákladoch sa podieľajú:
Mesto Piešťany, Bibiana, Literárny fond, ZROT a SV pre UNICEF.
Zdôvodnenie:

Vzhľadom na to, že XVIII. Festival pôvodnej slovenskej
rozhlasovej hry v Bojniciach je plánovaný na máj / jún v roku
2003, organizátori festivalu "Zázračný oriešok" navrhujú zmeniť
pôvodný termín festivalu z nepárneho dvojročného cyklu na
párny. Preto termín 2. ročníka festivalu navrhujeme uskutočniť
už v júni roku 2002, a potom pokračovať v dvojročných cykloch.

ŠTATÚT 2. ROČNÍKA FESTIVALU
ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK
1. CIELE
Cieľom festivalu je bezprostredné stretnutie s poslucháčmi rozhlasových rozprávkových hier
(veková skupina 6 - 12 ročných detí), ich rodičmi, pedagógmi a knižničnými pracovníkmi,
vytvorenie spätnej väzby a získanie poslucháčskych hodnotiacich názorov na 12 diel
z ponúknutej reprezentatívnej vzorky vybranej Dramaturgiou pre deti a mládež.
2. ORGANIZÁTOR
Organizátormi festivalu sú: Slovenský rozhlas a Mesto Piešťany, Mestská knižnica mesta
Piešťany.
Spoluorganizátormi sú: Literárny fond, Bibiana - Medzinárodný dom umenia pre deti a
mládež, ZROT, Združenie rozhlasových tvorcov a SV pre UNICEF.
3. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Festival je súťažná prehliadka produkcie Dramaturgie hier pre deti a mládež Slovenského
rozhlasu, v druhom ročníku rozhlasových rozprávkových hier.
Do súťaže bude prihlásených 12 súťažných príspevkov podľa výberu DHDM.
Miestom konania festivalu sú Piešťany.
Festival sa koná raz za dva roky (každý párny rok v mesiaci jún).
4. TECHNICKÉ PODMIENKY
Nahrávky súťažných titulov na CD nosičoch a 30 kópií textov musia byť k dispozícii
organizátorom festivalu najneskôr 3 týždne pred termínom otvorenia festivalu.
5. SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE
Do festivalu môžu byť prihlásené rozhlasové rozprávkové hry z produkcie Slovenského
rozhlasu, ktoré vznikli dramatizáciou alebo na motívy domácich i svetových knižných diel.
Festival má dve súťažné kategórie:
1. kategória rozhlasových dramatizácií klasickej rozprávkovej literatúry pre deti .
2. kategória rozhlasových dramatizácií moderných autorských rozprávok.
6. POROTY
Súťažné príspevky budú hodnotiť dve poroty, obe zostavuje hlavný organizátor - Mesto
Piešťany.
Detská porota sa skladá zo zástupcov detských čitateľov Mestskej knižnice mesta
Piešťany.
Deti pracujú v dvoch skupinách. Prvá skupina hodnotí príspevky prvej súťažnej kategórie a
určí jej víťaznú nahrávku, druhá skupina hodnotí príspevky druhej súťažnej kategórie a
takisto určí jej víťaznú nahrávku.
Odborná porota má 9 členov. Počúva a hodnotí všetkých 12 súťažných príspevkov a určí
víťazné nahrávky v obidvoch katagóriách.
Nie je prípustné, aby člen poroty bol osobne zúčastnený na súťažnej nahrávke (ako autor,
interpret, realizátor, editor a pod.). Predseda poroty má v prípade rovnosti hlasov rozhodujúci
hlas.

7. CENY
Poroty udeľujú v každej súťažnej kategórii nasledujúce ceny:
CENA "ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK":
1. kategória:
- cena detskej poroty za najlepšiu klasickú rozprávku - autorovi dramatizácie a režisérovi
- cena odbornej poroty za najlepšiu klasickú rozprávku - autorovi dramatizácie a
režisérovi
2. kategória:
- cena detskej poroty za najlepšiu modernú autorskú rozprávku - autorovi dramatizácie a
režisérovi
- cena odbornej poroty za najlepšiu modernú autorskú rozprávku - autorovi dramatizácie a
režisérovi
Cena "Zázračný oriešok " je vecná, udeľuje ju a jej realizáciu zabezpečuje Mesto
Piešťany, aj vrátane prípadného zdanenia zrážkovou daňou.
CENA LITERÁRNEHO FONDU:
1. kategória:
- cena detskej poroty za najlepší herecký výkon - interpretovi
- cena odbornej poroty za najlepší herecký výkon - interpretovi
2. kategória:
- cena detskej poroty za najlepší herecký výkon - interpretovi
- cena odbornej poroty za najlepší herecký výkon - interpretovi
Ceny Literárneho fondu sú finančné - vo výške 3.000.- Sk a dotuje ich Literárny fond.
CENY ZDRUŽENIA ROZHLASOVÝCH TVORCOV, BIBIANY A SV pre UNICEF udeľujú
zástupcovia menovaných organizácií, ich forma bude tvoriť prílohu štatútu festivalu.

8. DELEGÁTI, POZOROVATELIA, TLAČ
Delegáti, pozorovatelia a tlač sa môžu zúčastniť na všetkých odposluchoch, seminároch a
rozpravách, ktoré sa konajú v rámci festivalu.
9. FINANČNÉ NÁKLADY
SRo poskytne texty a nahrávky súťažných hier, finančne zabezpečí účasť dramaturgov.
Na ostatných nákladoch sa podieľajú:
Mesto Piešťany, Bibiana, Literárny fond, ZROT a SV pre UNICEF
10. ZMENY A DOPLNKY K ŠTATÚTU
Prípadné zmeny a doplnky k Štatútu festivalu sú v kompetencii hlavných organizátorov
festivalu - Mesta Piešťan a Slovenského rozhlasu. Po nadobudnutí účinnosti tohto Štatútu
nie je prípustné v ňom vykonať žiadne zmeny. Štatút nadobúda účinnosť dňom jeho
publikovania vo Vestníku SRo.

11. Dňom účinnosti tohto Štatútu sa ruší Štatút festivalu Zázračný oriešok, publikovaný vo
Vestníku SRo č.4/2001.

V Bratislave 26.11.2001

PhDr. Jaroslav Rezník
ústredný riaditeľ SRo

