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Sieć bibliotek
zachodniopomorskich

Książnica Pomorska serdecznie zaprasza czy telników w wieku 50+ do udziału w
Konkursie Literackim "Nigdy cię nie zapomnę... Najważniejsza książka mojego ży cia".
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Zapy taj bibliotekarza
Katalog online

Zeskanowany Katalog
Kartkowy Czasopism
Prawie każdy nosi w pamięci słowa tej jednej książki, która wywarła na nim
niezapomniane wrażenie. Kształtowała osobowość. Przeniosła w inny,
lepszy świat. Zmieniła postrzeganie rzeczywistości. Zainspirowała do
działań. Po latach te słowa żyją nadal w nas, przywołując piękne chwile
naszego dzieciństwa, młodości, ich obrazy, smaki i zapachy.

Zachodniopomorska Biblioteka
Cy frowa „POMERANIA”

Bibliografia Pomorza
Zachodniego
Zachęcamy do podzielenia się z nami tymi wzruszającymi momentami z
życia i przelania ich na papier.
Warunki udziału w konkursie:

Centralny Katalog
Rozproszony ch Zasobów
Bibliotek Szczecina
i Regionu

Autor musi mieć ukończone 50 lat.
Należy przesłać na Konkurs pracę prozatorską lub poety cką związaną z
wy brany m przez autora własny m wspomnieniem.

Inne źródła informacji

Maksy malna objętość tekstu zgłaszanego do Konkursu to 3 strony formatu
A4, zadrukowane czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,5
wiersza.
Dopuszcza się czy telny rękopis – maksy malna objętość tekstu to 6 stron
formatu A4. Rękopisy nieczy telne nie zostaną uwzględnione,
Tekst musi stanowić zamkniętą, spójną całość, musi by ć napisany w języ ku
polskim i nie może by ć wcześniej publikowany .
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Jedna osoba może zgłosić na Konkurs jeden tekst. Osoba zgłaszająca tekst na
Konkurs musi by ć jego jedy ny m autorem.
Pracę należy dostarczy ć do siedziby Książnicy Pomorskiej w terminie
trwania konkursu tj. od dnia 28 marca do dnia 28 kwietnia 2014 roku
(osobiście lub drogą listowną – decy duje data stempla pocztowego).
Ważne! Do zgłoszonego tekstu należy załączy ć zaklejoną kopertę z dany mi
autora tekstu (imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu
kontaktowego, adres e-mail) oraz Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do
Regulaminu Konkursu.

Przewidujemy wy różnienie najlepszy ch 20 prac. Nagrodą w Konkursie jest bilet na
rejs statkiem podczas II Festiwalu Książki Słuchanej „Odkry wcy wy obraźni” w
towarzy stwie gościa specjalnego Festiwalu – aktora czy tającego książkę.
http://www.ksiaznica.szczecin.pl/www/komunikaty/single/id/604
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Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wy granej drogą mailową, telefoniczną
lub listownie. Informacja o rozstrzy gnięciu Konkursu zostanie umieszczona na
stronach: www.ksiaznica.szczecin.pl i www.ksiazkasluchana.pl
Regulamin Konkursu i Oświadczenie do pobrania na stronach:
www.ksiaznica.szczecin.pl i www.ksiazkasluchana.pl oraz w siedzibie
Książnicy Pomorskiej (Dział Informacji i Promocji, ul. Podgórna 15/16, 70205 Szczecin).

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z
budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Pliki:
konkurs literackii plakat - ty p: Plik graficzny , waga: 359.13 KB
konkurs literacki regulamin - ty p: Plik PDF, waga: 841.24 KB
konkurs literacki oświadczenie - ty p: Plik PDF, waga: 832.42 KB
« powrót
Tekst:

Dla bibliotekarzy

Drukuj

Poleć znajomemu

Podziel się!
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