
KONKURS LITERACKI

„LIMERYK Z KSIĄŻKĄ W TLE”

Jelenia Góra jest jak książka
Nie żal dla niej jednego pieniążka

W bibliotece miasto całe 
Wspomóc ją to dzieło niemałe

Na półkach miast jest wiele, wręcz jak obraz Śląska

Mamy przyjemność zaprosić czytelników do uczestnictwa w naszym konkursie.
Limeryk  to  krótka,  ale  wdzięczna  forma  literacka,  która  potrafi  dostarczyć  niebanalnych 
doświadczeń intelektualnych.
Życzymy powodzenia w procesie twórczym i czekamy na ciekawe, niebanalne prace!

Gatunek: poezja – limeryk
Termin: 01.12.2009- 15.12.2009 
Organizator: 

1. Filia nr 3 - ul. Różyckiego 4,
2. Filia nr 7 – ul. Noskowskiego 6/261,
3. Filia nr 8 – Sygietyńskiego 7, JCEiIR „Książnica Karkonoska” – ul. Bankowa 27

Nagroda: dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody w każdej kategorii 
wiekowej.
Autorzy: Konkurs ma charakter otwarty – może do niego przystąpić każdy bez względu na wiek 
lub miejsce zamieszkania.

CELE KONKURSU:
- popularyzacja poezji, a zwłaszcza limeryku,
- promocja czytelnictwa w Jeleniej Górze i okolicach,
- odkrywanie i wspieranie talentów literackich,
- wzbogacenie codzienności o uśmiech i radość płynącą z twórczości literackiej.

ZASADY UCZESTNICTWA:
1. konkurs ma charakter otwarty – może do niego przystąpić każdy, bez względu na wiek lub 

miejsce zamieszkania,
2. każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden utwór,
3. limeryk powinien być skonstruowany wokół motywu książki i biblioteki,
4. limeryk powinien spełniać następujące wymogi formalne:

◦ pięć wersów
◦ układ rymów: aabba
◦ nazwa geograficzna (związaną z naszym regionem) w pierwszym wersie – bohater

i miejsce, w którym dzieje się akcja
◦ zawiązanie akcji w wersie drugim
◦ krótsze wersy trzeci i czwarty - kulminacja wątku dramatycznego
◦ zaskakujące, najlepiej absurdalne rozwiązanie w wersie ostatnim



5. prace  konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w konkursach 
literackich,

6. prace konkursowe należy dostarczyć do wyżej wymienionych filii Książnicy Karkonoskiej 
lub do JCEiIR „Książnica Karkonoska” ul. Bankowa – 1 piętro – hol,

7. prace powinny zawierać:
◦ utwór w kopercie opatrzonej hasłem
◦ dane o autorze: imię, nazwisko, wiek i numer telefonu, adres mailowy (w przypadku 

uczniów nazwę szkoły i klasę) należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej takim 
samym hasłem i dołączyć do pracy,

8. prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
◦ szkoła podstawowa (dopuszczalna pomoc rodziców lub opiekunów)
◦ gimnazjum + szkoła średnia
◦ dorośli

9. prace  oceni Jury powołane przez Organizatora,
10. organizator  nie zwraca otrzymanych prac,
11. poprzez zgłoszenie limeryku do udziału w konkursie uczestnik wyraża zgodę na:

◦ wzięcie udziału w konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie
◦ przetwarzanie przez bibliotekę danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym 

dla przeprowadzenia Konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 
29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883)

◦ opublikowanie  na stronach internetowych Książnicy Karkonoskiej imienia i nazwiska 
uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie

◦ przekazanie  na rzecz biblioteki praw autorskich, w zakresie eksploatacji obejmujących: 
prawo do publikowania w druku i za pośrednictwem sieci Internet dla celów 
promocyjnych

12. dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody w każdej kategorii wiekowej,
13. wyniki  konkursu ogłoszone zostaną:18.12.2009 w Internecie,
14. wszyscy  laureaci zostaną poinformowani w sposób telefoniczny lub za pośrednictwem

e-mail’a,
15. rozdanie nagród nastąpi dnia 19.12.2009 r. w budynku Filii nr 3 przy ul. Różyckiego 4

w Jeleniej Górze.


