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Informacje Kronika

Konkursy
Konkurs literacki
„40 Pokoleń”
Ogłaszamy konkurs literacko-edukacyjny
ph. „40 Pokoleń” organizowanego przez Muzeum Historii Polski. Celem konkursu jest
przygotowanie tekstów dla dzieci, które zostaną
wydane w formie książkowej. Pula nagród
wynosi aż 21 tys. złotych.
Zadaniem konkursowym jest napisanie i
zgłoszenie niebeletrystycznych tekstów rozwijających trzy następujące zagadnienia:
 Co to jest historia, jakie są podstawowe
typy źródeł historycznych, czym zajmuje się
historyk?
 Jak kształtowały się granice Polski od
Mieszka I po rok 1945? – przyczyny i skutki
zmian terytorium.
 Kto ty jesteś? – język, godło, barwy narodowe, hymn, polski kod kulturowy.

Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace, po jednej z każdego tematu.
Tytuł konkursu „40 Pokoleń” nawiązuje do
faktu, że na 1000-letnie dzieje Polski złożyło się
życie tylu właśnie generacji. Teksty, które trafią
do dzieci w wieku 6-9 lat, przygotują je do
poznawania dziejów naszego kraju. Co było
nośnikiem pamięci, przed komputerami? Jakie
adresy były na listach wysyłanych do Polski 80
czy 800 lat temu? Na te i podobne zagadnienia
dzieci powinny znaleźć odpowiedzi w nadsyłanych publikacjach.
W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba. Spośród zgłoszeń zostanie
wybrany jeden zwycięzca w każdym z trzech
obszarów tematycznych.
Termin nadsyłania prac upływa 7 września 2018 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi
do 3 grudnia 2018 roku.
Wydruk w jednym egzemplarzu wraz z jego
wersją elektroniczną na nośniku (w formacie
edytowalnym: doc, docx, rtf lub odt) oraz Kartę
Zgłoszeniową należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: Muzeum Historii
Polski; ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa, z dopiskiem: Konkurs „40 Pokoleń”. Szczegółowe informacje (regulamin, kwestionariusz
zgłoszenia do konkursu): www.muzhp.pl.

Ogólnopolski konkurs na
FRASZKĘ TRYBUNALSKĄ
„Konkurs na fraszkę trybunalską” miał pięć
edycji w latach 2005-2009 i cieszył się dużym
zainteresowaniem zarówno wśród amatorów, jak i uznanych literatów. W ubiegłym roku
powróciliśmy do tej idei, zainspirowani w
pewien sposób jubileuszem 800-lecia naszego
Miasta. Ponieważ na konkurs wpłynęło bardzo
dużo prac z całego kraju, postanowiliśmy
utrwalić jego istnienie. W tym roku proponujemy wieloznaczny tytuł WYBORY, co narzuca z
założenia pewną dyscyplinę twórczą. Prosimy
zatem o wpisanie się w tematykę, gdyż fraszki
odbiegające od tematu wiodącego nie będą
brane pod uwagę.

Gazeta Kulturalna

 Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych. Warunkiem udziału w
Konkursie jest nadesłanie na adres organizatora – Centrum idei „Ku Demokracji”, ul.
Rycerska 3, 97-300 Piotrków Tryb., w terminie do 15 WRZEŚNIA 2018 r. zestawu
własnych, niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach utworów w
trzech egzemplarzach, w formie wydruku
na papierze w formacie A4. Na kopercie należy umieścić dopisek „FRASZKA TRYBUNALSKA”.

 Prace należy opatrzyć godłem, a w oddzielnej, zaklejonej kopercie podpisanej godłem,
należy umieścić dane o autorze – imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail. Godło powinno być słowem lub zestawem słów (prosimy nie stosować symboli graficznych). Jeden autor może nadesłać tylko jeden zestaw fraszek (od trzech do dziesięciu).
 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku br. Dla autorów najlepszych fraszek przewidziano nagrody pieniężne. Pula
nagród wynosi 2.000 zł.

4. Konkurs literacki
o tematyce zielonogórskiej
Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry
„Winnica" ogłasza IV edycję konkursu na utwór
prozatorski lub poetycki o tematyce zielonogórskiej. Współzawodnictwo dotyczy tekstów
nowych, nigdzie niepublikowanych. Teksty
zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć
Zielonej Góry. Praca powinna mieć formę prozatorską (opowiadanie, reportaż, esej) lub poetycką. Termin nadsyłania i zgłaszania prac do
konkursu – 15 września 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: tmzg-winnica@o2.pl lub tradycyjną: Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry
„Winnica", ul. Lisia 37, 65-093 Zielona Góra. Na
kopercie proszę napisać „Konkurs na utwór
zielonogórski". Nagrodą główną w konkursie
jest dyplom oraz wydanie książki laureata.
Więcej informacji oraz regulamin konkursu
pod adresem:
http://tmzg.org.pl/pobieranie/REGULAMIN_4_
KONKURS.pdf

III Ogólnopolski
Konkurs Poetycki
im. Zbigniewa Jerzyny
Zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Zbigniewa
Jerzyny.
W konkursie może wziąć udział każdy poeta przed debiutem. Warunkiem uczestnictwa
jest wypełnienie formularza rejestracyjnego,
nadesłanie zestawu 4. wierszy własnego
autorstwa, które nie były nigdy publikowane
w wydawnictwach zwartych, czasopismach,
stronach internetowych, e-bookach ani nagradzane w innych konkursach.

Informacje
Myszką po „Mapie”
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza
miłośników literatury pięknej i turystyki regionalnej do odwiedzenia internetowej Literackiej
Mapy Województwa Łódzkiego, składającej się z
dwóch integralnych części – „Śladami Twórców” i „Tropem Fabuły”.
Pierwsza z nich prezentuje ślady obecności
i działalności literatów w naszym regionie,
natomiast druga przedstawia punkty usytuowane na terenie województwa łódzkiego,
opisane w tekstach literackich, takie jak: miejscowości, dzielnice, place i ulice, budynki, instytucje, parki i ogrody, rzeki i jeziora.
W bazie danych Mapy „Śladami Twórców”,
na podstawie rozmaitych źródeł dostępnych w
Bibliotece, np. pamiętników, artykułów z czasopism współczesnych i archiwalnych, słowników, ksiąg adresowych itp., opracowywane są
znane i nieznane sylwetki twórców i ich działalność na terenie Łodzi i województwa łódzkiego,
ukazane poprzez związane z nimi adresy miejsc
(zwane obiektami). Mapa pokazuje również
miejsca, w których pomnikami, tablicami pamięci, festiwalami literackimi, szlakami turystycznymi czy nazwami instytucji lub ulic upamiętnieni są literaci. Dzięki Mapie można dowiedzieć się także o istnieniu grup literackich,
muzeów, izb pamięci i ich lokalizacji.
Mapa „Tropem Fabuły” rejestruje utwory
wg podziału rodzajowego (proza, poezja, dramat) i gatunkowego (powieść, opowiadanie)
literatury, a także przeznaczenia czytelniczego
(dla dorosłych, dzieci i młodzieży). Ponadto
skupia nazwiska autorów sytuujących miejsca
akcji na terenie ziemi łódzkiej.
Mapa prowadzi użytkownika szlakami wielu wątków: występku i zbrodni, miłości i romansu, wojen i rewolucji, kulinarnym i innych.
Użytkownik może nawigować po obu częściach Mapy przy pomocy różnych zakładek.
Zasoby informacyjne można przeszukiwać
poprzez nazwisko, tytuł dzieła, rodzaj i gatunek
literacki, rodzaj szlaku, typ obiektu, poziom
czytelniczy oraz miejscowość i powiat.
Mamy nadzieję, że na Literackiej Mapie Województwa Łódzkiego znajdą Państwo wiele
ciekawych wątków i zaskakujących informacji,
a także że stanie się ona impulsem do podróży
po naszym regionie i zainteresowania się tekstami fabularnymi z regionalnym tłem wydarzeń.
Mapę można odwiedzić pod adresem:
https://literacka.lodz.pl/

 Regulamin konkursu
 Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmowane są od 9 lipca do
15 października 2018 roku.
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