
 

 Druga edycja Konkursu Literackiego
pt.: Pegaz na Pałukach i Krajnie.

O  rganizator   
 Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie ul. Kcyńska 11,  89-200 Szubin

Idea projektu:
      Pragniemy ożywić zainteresowanie kulturą a zwłaszcza literaturą i czytelnictwem, zachęcić do 
ujawnienia   talentów  literackich  osób  dojrzałych,  które  wcześniej  nie  publikowały.  Naszą 
propozycję kierujemy  do młodzieży starszej szkół ponadgimnazjalnych i do osób dorosłych na 
terenie powiatu nakielskiego i żnińskiego. 
     Wierzymy, że kontakt przez Internet , a także możliwość publicznego zaprezentowania swego 
dorobku literackiego może być też pewnym wsparciem dla osób z grupy wykluczenia społecznego 
z  tytułu  niepełnosprawności  czy  ograniczenia  wolności  lub  miejsca  zamieszkania,  warunków 
materialnych. 
   Wiemy też, że w dzisiejszej sytuacji rynkowej niezwykle trudno o debiut literacki zwłaszcza 
osobom,  które  ukończyły  już   naukę.  Ten  projekt  może  zachęcić  osoby   utalentowane  by 
spróbowały swych sił. Zapraszamy! 

Zasady konkursu 
•   forma   zapisu i przekazania utworów : utwory  zgłoszone do konkursu przyjmowane będą 
tylko w wersji elektronicznej. Można je przekazać do  biblioteki szubińskiej  zapisane na płycie lub 
przesłać na  na e-mail:  konkurs@biblioteka.szubin.pl  .     utwory muszą być zapisane w  formacie 
tekstowym doc. 
• W konkursie mogą brać udział tylko utwory wcześniej nie publikowane  

•    termin: od  daty ogłoszenia  do 11 kwietnia  2011r.

•     objętość  tekstów  :  w  przypadku  prozy  lub  dramatu  maksymalnie  l0  stron  maszynopisu 
znormalizowanego (l 800 znaków czcionką Times New Roman) - dolnej granicy nie wyznacza się,
•    w przypadku poezji do l0 utworów,
•    treść utworów  literackich : dowolna, respektująca jednak normy obyczajowe i prawo,
•    ocena nadesłanych teksów :    utwory  oceni  jury złożona z literatów i polonistów,
•    Nagrody : .publikacja  utworów nagrodzonych  w dwóch  trzech formach: antologii w formie 
książki,  publikacji  umieszczonej  na  stronie  internetowej  Rejonowej  Biblioteki  Publicznej  w 
Szubinie.  Dla wyróżnionych  autorów  nagrody książkowe. Ponadto  wybrane, nagrodzone utwory 
opublikuje  tygodnik Powiat .
•    wręczenie/ przesłanie dyplomów, nagród i publikacji partnerom projektu.
 Promocję antologii w formie książkowej przewidujemy na pierwsze dni maja ( dokładny termin 
uzależniony będzie od  przebiegu zapytania o cenę i  warunków drukarni). 

Nasze oczekiwania:
Pragniemy by Państwo zostali naszym partnerem w projekcie. Partnerstwo polega na:
•    propagowaniu projektu i zachęcaniu do udziału w nim uczniów, osób dorosłych
•    umożliwieniu im dostarczenia w formie elektronicznej próbek literackich na wskazany e-mail,
•    przyjęciu nieodpłatnie egzemplarzy opublikowanej antologii w formie książkowej.
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Kontakt z organizatorem : tel 523842160,    601072187  maił : biblioteka@bibliotek.szubin.pl
Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie ul. Kcyńska 11, 89-200 Szubin

 Sponsor medialny konkursu  GAZETA REGIONALNA  POWIAT 
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