
  

Konkurs literacki  pod hasłem: „Naprawdę 

nasza” czyli bajka o bibliotece marzeń, 

realizowany w ramach zadania „Literacka 

podróż za jedną książkę czyli Majka z Siwego 

Brzegu powraca” w ramach zadania 

„Partnerstwo dla Książki”, dofinansowanego                    

z MKDNiS.  

 Naprawdę nasza czyli…nowoczesna, pełna 

nowych technologii, a może tradycyjna, jak ta 

opisana w książce Jaworczakowej, którą pamiętają 

nasze babcie? Zapraszamy do udziału trzy 

kategorie uczestników: dzieci, młodzież i osoby 

starsze. Jakie są Wasze oczekiwania o bibliotece 

marzeń? Podejmijcie temat poprzez lekką formę 

bajeczki, w której można puścić wodze 

wyobraźni, bo przecież w bajkach wszystko 

zdarzyć się może. Czekamy na innowacyjne 

pomysły. Zwycięskie prace będą odczytane                     

w radio RDN Małopolska oraz nagrane                          

i publikowane na stronie MBP w Limanowej                       

i bibliotek w powiecie. 
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R E G U L A M I N 
 

ORGANIZATORZY 
 
1. Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej 

 
 

I. Cele konkursu 
 Promocja czytelnictwa i biblioteki; 
 Zbadanie potrzeb czytelniczych;                           
 pobudzanie wrażliwości literackiej 

i aktywności twórczej; 
 Promocja książki Miry Jaworczakowej 

„Majka z Siwego Brzegu”;   
 Pobudzenie do aktywności twórczej 

dzieci, młodzież i seniorów; 
 Integracja bibliotekarzy szkolnych                         

i publicznych poprzez wspólne działania 
na rzecz promocji książki. 
 

II. Uczestnicy konkursu 
Uczestnikami konkursu mogą być 
mieszkańcy Powiatu Limanowskiego: 
 Dzieci: do lat 10; 
 Młodzież: od 11 lat do 18 lat; 
 Seniorzy /emeryci, renciści/. 

 
 
III. Zasady uczestnictwa w konkursie 
1. Przesłanie na adres mailowy: 

literacki@mbp.limanowa.pl                      
1tekstu literackiego (nigdzie wcześniej nie 
publikowanego) o objętości nie 
przekraczającej 1 strony wydruku 
komputerowego lub rękopisu. 

2. Prace uczestnicy konkursu winni wysłać  do dnia  
30 czerwca. Po tym terminie nadesłane prace nie 
będą uwzględniane w konkursie.  

3. W tytule maila należy umieścić dopisek 
„Naprawdę nasza” czyli bajka                  
o bibliotece marzeń”. 

4. Pracę należy podpisać  IMIENIEM                    
I NAZWISKIEM ORAZ PODAĆ 
WIEK i KLASĘ. Do każdej pracy 
NALEŻY DOŁĄCZYĆ w 
ZAŁĄCZNIKU formularz 
zgłoszeniowy (Zał. nr 1) oraz zgodę  
na przetwarzanie i publikację danych  
osobowych (Zał. nr 2). 

5. Udział w konkursie jest równoznaczny  
z wyrażeniem zgody przez uczestnika 
na nieodpłatne wykorzystanie                         
i publikowanie wybranych utworów 
przez Organizatorów konkursu do 
celów promocyjnych.  

6. Rozstrzygnięcie Konkursu, wręczenie 
nagród oraz prezentacja wyróżnionych 
utworów odbędzie się siedzibie 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Limanowej.  
O terminie poinformujemy w osobnym 
komunikacie. Informacja będzie 
zamieszczona na stronie 
www.mbp.limanowa.pl. 

 
IV. Podsumowanie konkursu i nagrody 
Powołane przez Organizatorów jury dokona 
oceny prac konkursowych i przyzna nagrody  
w trzech odrębnych kategoriach (dzieci do 10 
lat/ młodzież /od 11 lat do 18 lat/ oraz Seniorzy 
/emeryci, renciści/). Dodatkową nagrodą będzie 
odczytanie zwycięskich prac na antenie Radia 
RDN Małopolska oraz opublikowane w formie 
filmiku na stronie MBP w Limanowej.  
 
Informujemy uczestników, że nie zwracamy 
nadesłanych na konkurs prac.  
 

Regulamin oraz karta zgłoszenia do konkursu 
zamieszczone są na stronach:  
www.mbp.limanowa.pl 
 
Wszelkich informacji o konkursie udziela 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Limanowej, tel. 18 33 72 140 wew. 109, 
e-mail: literacki@mbp.limanowa.pl 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 
 
oprac. Maria Trzupek 


