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LITERÁRNÍ SOUTĚŽ          

Nadace festivalu Ji čín – město pohádky          

     
Nadace festivalu Ji čín – město pohádky, 

Městská knihovna v Ji číně, Lepařovo gymnázium v Ji číně
a časopis Pastelka

za podpory Svazu českých knihkupc ů a nakladatel ů a Novin Ji čínska
vyhlašují

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
pro rok 2005

Soutěž je určena pro děti a mladé lidi do 18 let.

Do soutěže zasílejte veselé, smutné, vážné i nevážné pohádky ve 4 exemplářích, psané
čitelně rukou nebo raději na psacím stroji nebo počítači. Rozsah maximálně dvě stránky
A4. Každá práce musí být opatřena jménem, adresou a rokem narození autora.

Uzávěrka bude 29. 5. 2005. Soutěžní práce posílejte do Městské knihovny v Jičíně,
Denisova 400, 506 11 Jičín, k rukám paní Mgr. Jany Benešové.

Pokud můžete, pošlete svůj příspěvek i v elektronické podobě na adresu
mailto:benesova@knihovna.jicin.cz  (není podmínkou pro účast v soutěži, je však
podmínkou pro případné zveřejnění ve sborníku). Elektronická verze však nenahrazuje
nutnost zaslání příspěvků v „papírové“ podobě.

Hodnocení provede porota dle věkových kategorií autorů. Vyhlášení výsledků proběhne
během festivalového týdne. Autoři vítězných prací budou informováni písemně. Výsledky
soutěže budou vystaveny na webových stránkách knihovny (http://knihovna.jicin.cz) .
Nejlepší pohádky budou oceněny dekretem a pohádkovým oříškem a/nebo cenou
časopisu Pastelka, cenou Novin Jičínska a zároveň bude udělena cena loutkového
divadélka Srdíčko.

Autor dává účastí v soutěži souhlas k publikování a dramatizaci své pohádky.
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