KOVÁČOVA BYSTRICA 2021

Ku kultúre mesta pod Urpínom už neoddeliteľne patrí autorská a interpretačná súťaž
„Kováčova Bystrica“, ktorú organizujú Informačné centrum mladých Banská Bystrica a Centrum
voľného času – JUNIOR, Banská Bystrica. O tom, že v roku 2021 sa bude realizovať už XVII.
ročník tejto súťaže, organizátori informovali svojich priaznivcov už koncom roka 2020.
So spoluorganizátormi sme našli termín súťaže, ktorým mal byť 30. marec 2021. Keď sa však,
v dôsledku pandemických opatrení spôsobených šírením vírusu COVID19, zavreli brány škôl a vyučovanie sa presunulo do
domácností, vedeli sme, že organizácia súťaže bude
ohrozená. Hľadali sme preto možnosti, ako aj v tejto
nepriaznivej situácii, súťaž zrealizovať. S malou dušičkou
sme vyhlásili dištančnú formu interpretačnej časti súťaže
a trochu s obavami sme čakali na menšiu účasť súťažiacich.
Nastal kolotoč propagácie a príprav dištančnej formy súťaže, čo bolo, hlavne po technickej
stránke, veľmi náročné pre nás, ale aj pre súťažiacich. Dôsledná propagácia sa nám vyplatila
a po prekonaní všetkých úskalí dištančnej formy súťaže sa nám tento ročník podarilo
zrealizovať. Na naše prekvapenie a veľkú radosť, že nám priaznivci súťaže ostali verní aj
v týchto ťažkých časoch, môžeme konštatovať, že do XVII. ročníka súťaže Kováčova Bystrica,
sa zapojilo 92 interpretov a tvorcov vlastných diel z rôznych okresov Slovenska. Okrem
banskobystrického okresu sa súťaže zúčastnili mladí ľudia z okresov Banská Štiavnica,
Bratislava, Brezno, Detva, Ilava, Krupina, Lučenec, Martin, Prievidza, Stará Ľubovňa, Zvolen a
Žarnovica,
V oblasti vlastnej literárnej tvorby prišlo do súťaže 68 prác, do interpretácie poézie a prózy
zaslalo svoje nahrávky 24 mladých ľudí, ktorých výkony a diela hodnotila odborná porota.
Tí, ktorým sa v súťaži darilo najviac boli odovzdané, či odoslané diplomy a ocenenia
v podobe knižných titulov.
V XVII. ročníku súťaže boli vyhlásení aj jedna laureátka, jeden laureát a jedna absolútna
laureátka celej tohtoročnej súťaže.
Prvý titul „laureátka súťaže“ a cenu Informačného centra mladých Banská Bystrica získala
žiačka ZŠ J. C. Hronského, Školská 10, Krupina – Barbora Melichová za vlastnú literárnu
tvorbu poézie i prózy v II. kategórii.
Druhý titul „laureát súťaže“ a cenu CVČ – JUNIOR získal za interpretáciu prózy v I. kategórii –
Erik Rusko, žiak ZUŠ J. Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica.
Zvláštnu cenu primátora mesta Banská Bystrica a titul „Absolútna laureátka XVII. ročníka
súťaže Kováčova Bystrica“ za prednes poézie v II. kategórii, získala žiačka ZŠ, Golianova 8,
Banská Bystrica Ivana Pechová.
Organizátori súťaže „Kováčova Bystrica 2021“, aj touto cestou ďakujú Mestu Banská Bystrica,
spoluorganizátorom súťaže, sponzorom, školám, pedagógom, odbornej porote a predovšetkým
mladým súťažiacim, ktorí nám ostali verní aj v týchto ťažkých časoch. Veríme, že budúci ročník
súťaže prebehne prezenčnou formou a už teraz sa tešíme, že sa s mladými milovníkmi umenia
a priaznivcami našej súťaže stretneme na pôde ŠVK – LHM tak, ako sme boli zvyknutí po
minulé roky, na XVIII. ročníku súťaže „KOVÁČOVA BYSTRICA“.
Na pohladenie duše a spríjemnenie voľných chvíľ uverejňujeme víťazné diela súťažiacich.

