
KONKURS NA RECENZJĘ KSIĄŻKOWĄ  

 „CZYTAJ I PISZ!”  

  
1. Organizatorem konkursu jest JCIiER Książnica Karkonoska z siedzibą przy  

ul. Bankowej 27 w Jeleniej Górze, przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego. Współfundatorem nagród w konkursie jest księgarnia 

„Mr Book” z siedzibą przy ul. Drucianej 2 w Jeleniej Górze. 

2. W konkursie może wziąć udział każdy, z wyjątkiem osób bezpośrednio uczestniczą-

cych w organizowaniu i przygotowaniu konkursu. 

3. Pierwsza edycja konkursu zatytułowana: „Kobieta w literaturze – autorka lub 

bohaterka książki”  trwać będzie w okresie od 6 lutego do 12 kwietnia br. 

4. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie recenzji wybranej książki; może być to 

jedna z książek wybranych z listy lektur proponowanych, zamieszczonej na końcu  

regulaminu bądź inna, o tematyce zgodnej z hasłem edycji. Tekst należy przesłać  

w nieprzekraczalnym terminie do 29 marca br. na adres elektroniczny  

recenzja.konkurs@gmail.com. 

5. Recenzja musi być w całości oryginalna, nie może stanowić plagiatu lub być kopią in-

nych utworów czy ich fragmentów, a jej tekst nie mógł być wcześniej publikowany  

w jakiejkolwiek postaci. 

6. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać dowolna liczbę recenzji na każdą edycję 

konkursu, jednak ta sama recenzja przesłana po raz drugi nie weźmie udziału  

w konkursie. 

7. Recenzja powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem autora. 

Uczestnik konkursu zobowiązany jest podać także tytuł recenzowanej książki, swoje 

imię i nazwisko oraz adres e-mail. 

8. Spośród nadesłanych tekstów wybrane zostaną najlepsze w liczbie odpowiadającej ilo-

ści nagród. Recenzje oceniane będą przez komisję konkursową. Nagrodzone recenzje 

mogą zostać opublikowane. Organizator zastrzega sobie prawo do redagowania nade-

słanych tekstów przed ich publikacją. 

9. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną  

w terminie do 12 kwietnia br. 

10. Nagrody można będzie odebrać osobiście w Wypożyczalni Książnicy Karkonoskiej 

(ul. Bankowa 27; pierwsze piętro) w terminie od 15 do 30 kwietnia br. Jeśli zwycięzca 

wyrazi taką potrzebę, nagroda zostanie wysłana pocztą na wskazany przez niego adres. 

Przepadek wygranej następuje, jeśli nie zostanie ona odebrana w terminie lub uczest-

nik poda organizatorowi nieprawidłowy adres. 

11. Wysłanie tekstu recenzji jest jednocześnie wyrażeniem zgody na jej publikację na 

stronie  internetowej Książnicy Karkonoskiej bądź wykorzystanie w innej formie 

w ramach określonych przez Ustawę z dn. 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. 

 

 

mailto:recenzja.konkurs@gmail.com


 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Uczestnik podając swoje dane organizatorowi wyraża zgodę na ich wykorzystanie w ce-

lach związanych z konkursem; dane osobowe uczestników nie będą przechowywane ani 

przetwarzane przez organizatora w jakikolwiek sposób w celach innych niż podane wyżej. 

Podanie nieprawdziwych danych dyskwalifikuje uczestnika. 

 

 

PROPONOWANE DO ZRECENZOWANIA KSIĄŻKI: 

 

1. Austen Jane  (np.: Duma i uprzedzenie, Rozważna i romantyczna); 

2. Clark Higgins Mary (np.: Pusta kołyska, Milczący świadek) 

3. Dickinson Emily (np.: Poezje wybrane) 

4. Grochola Katarzyna (np.: Nigdy w życiu, Kryształowy Anioł); 

5. Lessing Doris (np.: Trawa śpiewa, Martha Quest); 

6. Picoult Jodi (np.: Zagubiona przeszłość, Bez mojej zgody); 

7. Rodziewiczówna Maria (np.: Wrzos, Między ustami a brzegiem pucharu); 

8. Szymborska Wisława (np.: Chwila, Tutaj); 

 

 

SŁYNNE BOHATERKI LITERACKIE: 

 

1. Anna Shirley 

2. Anna Karenina 

3. Barbara Niechcic 

4. Scarlet O’Hara 

5. Krystyna córka Lavransa 

 


