
 

II KONKURS LITERACKI     „Nasza Biblioteka ma już 70 lat…” 
 

Rada Społeczna przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach i Miejska Biblioteka 

Publiczna w Dobczycach zapraszają wszystkich do udziału w konkursie plastycznym z okazji 

obchodów 70-lecia naszej Biblioteki. 

 

  I Nazwa konkursu, dane organizatora: 

1.      Konkurs literacki: „Nasza Biblioteka ma już 70 lat…” 

2.      Organizatorem konkursu jest Rada Społeczna przy Miejskiej Bibliotece Publicznej  

         w Dobczycach i Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach – ul. Szkolna 43,  

         32-410 Dobczyce, tel. 12 271 10 74. 

II  Cel konkursu: 

1.  Uświetnienie obchodów 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach.    

2.  Nawiązanie współpracy między placówkami, integracja dzieci, młodzieży i dorosłych. 

3.  Dostarczenie doznań estetycznych.  

4.  Rozwijanie pomysłowości artystycznej i inwencji twórczej. 

5.  Popularyzacja czytelnictwa. 

III Regulamin konkursu: 

1. Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim wziąć udział wszyscy chętni niezależnie od 

wieku, płci ani przekonań. 

2. W konkursie mogą brać udział tylko indywidualne prace literackie napisane w dowolnej 

formie prozatorskiej lub poetyckiej. 

3. Prace konkursowe w formie wydruku komputerowego oraz dokumentu elektronicznego 

należy składać do 10 stycznia 2019 r. z naklejoną na odwrocie metryczką (wzór 

dołączony do regulaminu w formie załącznika). 

 4.   Komisję konkursową powołuje organizator. 



 5.   Podczas oceny komisja będzie w szczególności zwracać uwagę na: 

 - innowacyjną i oryginalną interpretację tematu 

- ogólny wyraz artystyczny utworu 

- wartość literacką. 

6.   Decyzja komisji jest niepodważalna. 

7.  W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody i dyplomy. 

 8. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na upublicznienie danych laureatów  

           i fotografii z przebiegu podsumowania konkursu i wręczania nagród  w środkach 

           masowego przekazu. 

9. Uczestnik wyraża również zgodę na publikacje prac. Zgody te uczestnik potwierdza na 

formularzu przy przekazywaniu pracy. 

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia  - Koordynatorki 

konkursu: Jadwiga Daniek-Salawa i Katarzyna Matoga.   

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają: Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach 

oraz Koordynatorki. Zachęcamy do odwiedzenia: www.biblioteka.dobczyce.pl 

 

 
 

Załącznik do konkursu literackiego: 

…………………...………………………………………………………………….................................................. 

METRYCZKA PRACY 

1.      Imię i nazwisko autora/autorów pracy konkursowej:  

2.      Wiek autora/autorów pracy:                             

3.      Tytuł pracy:  

4.      Telefon kontaktowy: 

/Prosimy wypełnić drukiem lub czytelnym pismem i nakleić na odwrocie pracy/ 

…………………...………………………………………………………………….................................................. 

 

 

 


