Wójt Gminy Kadzidło
Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka

Ogłasza

Ogólnopolski Konkurs Literacki

Porozmawiajmy o
rozmowie
Poświęcony patronowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle
Redaktorowi pisma krytyczno – literackiego „Pracownia”, Wojciechowi Woźniakowi

Celem konkursu jest podjęcie idei dialogu, niezwykle bliskiej Wojciechowi Woźniakowi, która wyznaczała
wizerunek Pisma, i zdołała skupić tak wielu ciekawych autorów. Dialog oraz otwartość, starannie pielęgnowane
przez Wojciecha Woźniaka, wydają się szczególnie cenne, wobec nieustannych przejawów ksenofobii,
szowinizmu, nienawiści, zdziczenia i prostactwa .

REGULAMIN KONKURSU
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Konkurs przeznaczony jest dla uczniów mieszkających w Polsce mających ukończone 13 lat,
uczęszczających do klas VII-VIII, oddziałów gimnazjalnych i szkół średnich.
Prace mogą mieć formę eseju, wywiadu, dziennika, pamiętnika, opowiadania, wspomnień, noweli,
przypowieści.
Motto konkursu: Porozmawiajmy o rozmowie, wyznacza zakres tematyczny prac, które winny
zawierać rozważania dotyczące potrzeby dialogu, jego roli, konsekwencji wynikającej z odrzucenia
daru porozumiewania się, samotności, płynącej z zamknięcia się na świat, rezygnacji z marzeń,
kolejnych doświadczeń, aktywnego współtworzenia rzeczywistości. Niezwykle cenne będą wątki
poświęcone duchowej kondycji prowincji, dorastaniu w tym niezwykłym zakątku, uporczywym
poszukiwaniu ciekawych inspiracji i niebanalnych ludzi.
Prace, nigdzie dotychczas nie publikowane, należy nadesłać drogą e-mailową do 31 marca 2019 r.
na adres bibl.kadzidlo@vp.pl z dopiskiem „Porozmawiajmy o rozmowie”, opatrzoną godłem, oraz
na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka, ul. Kościuszki 6A,
07-420 Kadzidło, wysłać kopertę z jednym egzemplarzem pracy drukowanej, powtórzonym godłem
– nazwą, oraz podpisane oświadczenie .Załącznik do regulaminu nr 1. Na kopercie proszę również
dopisać:” Wojciech Woźniak –Porozmawiajmy o rozmowie”.
Objętość pracy nie może przekroczyć 10 stron (format A4).
Praca musi mieć formę drukowaną.
Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na:
- upublicznienie danych osobowych,
- nieodpłatne wykorzystanie prac napisanych przez autorów w wydawnictwach pokonkursowych,
czasopismach, bądź w Internecie,
- publikację zdjęć przedstawiających uczestników konkursu z uroczystości finałowych,
- gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych do potrzeb konkursowych.
Prace nie spełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.
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Prace zostaną oceniane przez profesjonalne jury powołane przez Organizatora. Decyzja jury jest
ostateczna.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca czerwca 2019 r.
Nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie zostaną listownie poinformowani o terminie oraz miejscu
rozstrzygnięcia konkursu.
Laureaci konkursu pokrywają koszty podróży.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac.
Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody.
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