We wrześniu 2021 roku przypada setna rocznica urodzin Stanisława Lema,
najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych
pisarzy science-fiction na świecie.
Część fanów i znawców literatury Lema twierdzi, że był on genialnym jasnowidzem.
Wiele jego tekstów można traktować jako prognozę na przyszłość, szczególnie w kwestii
rozwoju technologii.
Z tej okazji Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowie organizuje konkurs literacki pt.
„W przyszłość z Lemem”.

Regulamin Gminnego Konkursu Literackiego
na opowiadanie science-fiction
„W przyszłość z Lemem”

I.

Organizator konkursu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowie, 39-103 Ostrów 215
Telefon: 17 745 10 13
e-mail: bibliotekaostrow@op.pl
Strona internetowa: www.bpostrow.eu

II.

Cele konkursu:


rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród młodzieży



kształtowanie wrażliwości i wyobraźni w odbiorze dzieła literackiego



rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności uczniów



uczczenie wybitnego polskiego pisarza, patrona roku 2021 – Stanisława Lema

III.

Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI, VII, VIII Szkół Podstawowych z terenu
Gminy Ostrów.

IV.

Warunki uczestnictwa:


Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Gminnej Biblioteki
Publicznej w Ostrowie lub do podległej filii bibliotecznej (w Kamionce, Ociece,
Skrzyszowie) opowiadania science-fiction, przedstawiającego własną wizję świata w
odległej przyszłości.



Opowiadanie nie może być nigdzie wcześniej publikowane oraz nagradzane.



Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedno opowiadanie, nie więcej niż
4 strony tekstu, wydrukowane w formacie A4, wielkość czcionki 12.



Termin składania prac upływa 15 listopada 2021r.



Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą placówki
do której uczęszcza.



Uczestnicy wyrażają zgodę na pozostawienie swoich prac w Czytelni Gminnej
Biblioteki Publicznej w Ostrowie.



Udział w konkursie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, w tym także
wizerunku oraz innych stosownych oświadczeń, stanowiących załącznik nr 1 lub
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

V.

Kryteria oceny:
Jury oceniając prace weźmie pod uwagę:


styl literacki



pomysłowość w ujęciu tematu



spójność formy i ogólne wrażenie artystyczne
Pozostałe postanowienia:

VI.


Prace będą oceniane przez specjalnie do tego powołana komisję.



Ocena prac przez Jury nastąpi w terminie do 3 grudnia 2021r.



Wyniki konkursu zostaną podane do 10 grudnia 2021r. na stronie internetowej
www.bpostrow.eu i profilu Facebook „Biblioteki w Gminie Ostrów”.



Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez GBP Ostrów.



Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

