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INFORMACJA PRASOWA 

 

V KONKURS WIEDZY O LITERATURZE ROSYJSKIEJ 

W INSTYTUCIE FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ UŚ 

 

13 października o godz. 10.00, w ramach 12. Studenckiego Festiwalu Nauki Uniwersytetu Śląskiego, 

Koło Naukowe Rusycystów „Rosyjska Ruletka”, działające przy Instytucie Filologii 

Wschodniosłowiańskiej UŚ, zaprasza na V Konkurs Wiedzy o Literaturze Rosyjskiej dla młodzieży 

szkół ponadgimnazjalnych. Celem organizowanego rokrocznie Konkursu jest nie tylko przybliżenie 

młodzieży literatury rosyjskiej poprzez twórczość znanych pisarzy rosyjskich, z uwzględnieniem ich 

biografii, poetyki utworów, głosów krytyków literackich — rodzimych i zagranicznych — czy wpływu 

sytuacji historyczno–politycznej na kształtowanie się światopoglądu pisarzy, ale również 

zainteresowanie młodzieży Rosją i językiem rosyjskim oraz promocja czytelnictwa. 

Konkurs przyjmie formę testu, składającego się z pytań otwartych i zamkniętych, które będą dotyczyć 

analizy, treści i wymowy ideowej jednego z dzieł Michaiła Bułhakowa. W 2016 roku przypada 125 

rocznica urodzin tego wybitnego pisarza. W piątej edycji Konkursu Organizatorzy proponują 

następujące utwory wraz z literaturą przedmiotu do każdego z pięciu zestawów (spis literatury 

przedmiotu dostępny jest na stronie www.rosyjskaruletka.edu.pl). 

1. ZESTAW I 

 MICHAIŁ BUŁHAKOW: Diaboliada  

(tłum. Irena Lewandowska, Witold Dąbrowski lub Edmund Jezierski)  

 

2. ZESTAW II 

 MICHAIŁ BUŁHAKOW: Fatalne jaja  

(przekład: Irena Lewandowska i Witold Dąbrowski) 

 

3. ZESTAW III 

 MICHAIŁ BUŁHAKOW: Mieszkanie Zojki  

(przekład: Halina Zakrzewska lub inni)  
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4. ZESTAW IV 

 MICHAIŁ BUŁHAKOW: Mistrz i Małgorzata  

(przekład: Irena Lewandowska i Witold Dąbrowski lub Andrzej Drawicz)  

 

5. ZESTAW V 

 MICHAIŁ BUŁHAKOW: Psie serce 

(przekład: Irena Lewandowska)  

 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W Konkursie może wziąć udział każdy 

uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który w terminie określonym przez Komisję Konkursową wysłał na 

adres: konkurs@rosyjskaruletka.edu.pl prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy. 

Komisja zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszeń zawierających niepełne dane.  

Przewidziany termin nadsyłania zgłoszeń: 6 października 2016. 

Zwycięzcy Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Regulamin Konkursu dostępny jest na Portalu „Rosyjska Ruletka”: www.rosyjskaruletka.edu.pl 

Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatorów projektu: 

Lidia Mięsowska: lidia.miesowska@us.edu.pl 

Anna Tyka: anna.tyka@us.edu.pl 

 

 

- Przepraszam, nie mogę w to uwierzyć - odpowiedział Woland - to 

niemożliwe, rękopisy nie płoną - odwrócił się do Behemota 

i powiedział: - Ano, Behemocie, daj no tu tę powieść. 

  (MISTRZ I MAŁGORZATA) 
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