Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego i Białostockie Towarzystwo Esperantystów
ogłaszają konkurs literacki w dziedzinie prozy pt. „Moje fascynacje esperantem”
pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Białegostoku i patronatem medialnym Gazety Wyborczej
Temat roku: „Rozmawiała gęś z prosięciem…”
REGULAMIN KONKURSU
I. Cele konkursu:
1. Krzewienie idei esperanta i języka stworzonego przez białostoczanina Ludwika Zamenhofa jako
uniwersalnego, ponadnarodowego sposobu porozumiewania się ludzi,
2. Kształtowanie nawyków kreatywnego spędzania wolnego czasu,
3. Stworzenie szansy na ujawnienie i pogłębienie u młodzieży i dorosłych talentów literackich.
II. Uczestnicy:
Osoby, które ukończyły 15 lat.
III. Współorganizatorzy:
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Białostockie Towarzystwo Esperantystów
IV. Warunki stawiane pracom konkursowym:
1. Objętość proponowanego oryginalnego utworu nie powinna przekroczyć 3 stron formatu A-4 lub 6000
znaków.
2. Utwór nie powinien być wcześniej nigdzie publikowany i być bajką edukacyjną dla dzieci na temat
problemów językowych.
3. Zgłaszane w konkursie prace mogą być prezentowane w języku esperanto lub w języku polskim. Polscy
autorzy prac w języku esperanto proszeni są o przedstawienie pracy w 2 wersjach językowych, tj. jeśli w
esperanto to i autorskie tłumaczenie na język polski.
4. Prace powinny być napisane samodzielnie, według własnych pomysłów. Nagannym jest i może rodzić
konsekwencje prawne użycie w sposób niezgodny z prawem fragmentów cudzych tekstów oraz
przedstawienie ich jako własnych.
5. Prace powinny być podpisane pseudonimem. W oddzielnej zamkniętej kopercie należy podać imię,
nazwisko i adres autora oraz jego oświadczenie:
" Oświadczam, że przedstawiona praca została wykonana przeze mnie osobiście według własnego pomysłu i
przy jej wykonaniu nie naruszyłem niczyich praw autorskich".
( data) (czytelny podpis i adres)

6. Utwory powinny być przedstawione do oceny w formie wydruku papierowego oraz w formie
elektronicznej na nośniku CD.
7. Prace nadesłane na konkurs w dużej kopercie, wewnątrz której będzie dodatkowa zamknięta koperta z
danymi autora i oświadczeniem, stają się automatycznie własnością organizatorów i mogą być wykorzystane
na różnych polach.
V. Prace będą oceniane przez wcześniej powołane przez organizatorów Jury pod przewodnictwem dyrektora
Książnicy Podlaskiej.
VI. Nagrody
1. Organizatorzy przewidują jedną Nagrodę Główną dla najciekawszej pracy.
2. Dodatkowo przyznane zostaną 3 wyróżnienia.
3. Prace : nagrodzona i wyróżnione oraz 6 kolejnych najciekawszych według Jury prac, będą publikowane
przez organizatorów konkursu w formie zeszytu literackiego Nr 5, w Gazecie Wyborczej oraz na stronie
Towarzystwa www.espero.bialystok.pl.
VII. Prace można składać do 30 października 2014 r. osobiście lub przesłać w dobrze zabezpieczonej kopercie
na adres:
Książnica Podlaska
„ESPERANTO-LIBRARO”
Centrum im. Zamenhofa
ul. Warszawska 19
15-062 Białystok
z dopiskiem „konkurs literacki”
bezpośredni kontakt osobisty z organizatorami:
e-mail: esperanto.bialystok.@interia.pl
tel. kontaktowy: 48.791 856 034
VIII. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 13 grudnia 2014 w czasie XV
Białostockich Dni Zamenhofa.
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