Hontiansko-novohradská knižnica
A.H. Škultétyho Veľký Krtíš

BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

Banskobystrický samosprávny kraj
Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši
vyhlasuje
v rámci Literárnych dní Augusta Horislava Škultétyho
pod záštitou primátora Mesta Veľký Krtíš Ing. Dalibora Surkoša

XXVI. ročník celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe
žiakov základných a študentov stredných škôl v SR

Poslanie súťaže: Napomáhať a rozvíjať talent a samostatnú tvorivosť mládeže základných
a stredných škôl všetkých typov a propagovať veľkokrtíšsky región v celoštátnom meradle.
Zameranie súťaže: Súťaž je tematicky voľná, neohraničená.
Kategórie: I. kategória mladší žiaci (8 - 10 roční) - poézia a próza
II. kategória starší žiaci (11 - 15 roční) - poézia a próza
III. kategória študenti stredných škôl - poézia a próza
Podmienky súťaže:
- Súťaže sa môže zúčastniť každý mladý autor, ktorý zašle min. 2 - 3 básne alebo 1 prozaický
útvar v rozsahu najviac 5 strán.
- Maximálny počet súťažných prác: 5 literárnych útvarov podľa vlastného výberu.
- Práce je potrebné zaslať v tlačenej forme v 3 kópiách. Na každú prácu uveďte meno, vek,
bydlisko autora, ročník, adresu školy a kontaktné číslo/e-mail. Zároveň Vás žiadame
o zaslanie súťažných prác v elektronickej podobe na e-mail: danka.sagiova@hnk-vk.sk.
- Prihlásené práce nesmú byť dovtedy nikde publikované. Práce nevraciame.
- Autor zaslaním súťažných prác dáva súhlas s ich prípadným uverejnením v zborníku
ocenených prác, v médiách a na webovej stránke knižnice.
Uzávierka súťaže: 30. jún 2017
Práce posielajte na adresu: Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho Veľký Krtíši
Nám. A. H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Vyhodnotenie súťaže: Všetci súťažiaci budú o výsledkoch súťaže oboznámení do 31.9.2017.
Oceneným autorom pošleme osobitné pozvánky. Predpokladaný termín slávnostného
vyhodnotenia je 3. november 2017.
Informácie: Mgr. Danka Šagiová, tel. 047/4830223, e-mail: danka.sagiova@hnk-vk.sk
Tel/Fax:
047/ 48 30 223
047/ 48 30 675
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