
 

 

Regulamin Konkursu Literackiego 

Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom 2018 

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej 

Z A P R A S Z A  
uczniów klas VII szkół podstawowych, II i III klas gimnazjów,  

szkół średnich i osoby dorosłe  

z miasta Ostrów Mazowiecka i powiatu ostrowskiego 

do udziału w VI edycji  konkursu literackiego 

  

Cele konkursu: 

 propagowanie historii i tradycji regionu ostrowskiego; 

 ocalenie wspomnień własnej małej ojczyzny;   

 promocja amatorskiej twórczości literackiej; 

 rozbudzenie  talentów artystycznych i umożliwienie prezentacji     

własnych dokonań; 

Organizator: 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej 

Adresaci konkursu: 

 uczniowie klas VII szkół podstawowych, II i III klas gimnazjów,  

uczniowie szkół średnich i osoby dorosłe z miasta  

Ostrów Mazowiecka oraz z powiatu ostrowskiego; 

Zasady uczestnictwa w konkursie: 

 warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w wersji 

papierowej (w trzech egzemplarzach) i w wersji elektronicznej (na płycie 

lub na pendrive do zgrania) do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi 

Mazowieckiej lub do najbliższej Gminnej Biblioteki Publicznej,  jednej 

pracy (napisanej prozą), która powinna nawiązywać w swojej treści                  

do regionu ostrowskiego; 

 pracę należy opatrzyć godłem (pseudonimem) i dostarczyć w kopercie 

opisanej takim samym godłem i dopiskiem: VI edycja Tu jest moje 

miejsce, tu jest mój dom;  

 praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana, nagrodzona     

lub wyróżniona w innym konkursie; 

 jeden autor może dostarczyć tylko jedną pracę; 

 objętość pracy powinna mieć nie więcej niż 3 strony A4, a forma może 

być dowolna, np.: opowiadanie, esej, kartka z pamiętnika (jedynym 

wymogiem jest to, że tekst musi być napisany prozą); 

 termin dostarczania prac upływa 25 maja 2018 r. 

 prace dostarczone po terminie i niezgodne z regulaminem nie będą 

oceniane; 

 prace zostaną ocenione przez Komisję, którą powoła  

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 

 

 

 

 

VI EDYCJA  

Tu jest moje miejsce,  

tu jest mój dom 

  



 

 

Kryteria oceniania: 

 zgodność pracy z tematyką konkursu; 

 twórczy charakter pracy; 

 poprawność stylistyczna i językowa; 

 oryginalność i walory literackie pracy; 

 

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone  

na VIII Ostrowskim Pikniku z Książką w dniach 15- 16 czerwca 2018 r. 

 

UWAGA! 

 
ORGANIZATOR KONKURSU NIE ZWRACA  

NADESŁANYCH I NAGRODZONYCH  PRAC. 

ZASTRZEGA SOBIE TEŻ MOZLIWOŚĆ DYSPONOWANIA PRACAMI 

I PUBLIKACJI NAGRODZONYCH PRAC W MEDIACH 

ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ MBP i na Facebooku 
 

 

 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej  

w Ostrowi Mazowieckiej                                                                                              

                                                                                                                                Dyrektor  
                                                                                                              Miejskiej Biblioteki Publicznej,         

                                                                                                                Jolanta Andruszkiewicz 

Szczegółowych informacji udziela: 

Agnieszka Kaczmarek- tel. 798 894 141  


