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KKoonnkkuurrss  ooddbbyywwaa  ssiięę  ww  110000..  rroocczznniiccęę  uurrooddzziinn  SSttaanniissłłaawwaa  LLeemmaa..  
 

Stanisław Lem to jeden z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction, którego twórczość 
zaliczana jest do kanonu światowej literatury. Sejm RP docenił znaczące miejsce jego 
pisarstwa w literaturze XX wieku ustanowił rok 2021 rokiem Stanisława Lema. 

  
1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Łomży i powiatu łomżyńskiego, 

zarówno do młodzieży, jak i osób dorosłych.  

 

2. Celem konkursu jest popularyzacja kreatywnego pisarstwa w oparciu  

o twórczość Stanisława Lema, poszerzenie wiedzy o historii Łomży oraz uczczenie 

100. rocznicy urodzin pisarza. 

 

3. Aby wziąć udział w konkursie należy napisać opowiadanie science-fiction 

inspirowane twórczością Stanisława Lema (np. Dzienniki gwiazdowe, Bajki 

robotów, Cyberiada) z wplecionymi elementami historii Łomży. Prace nadesłane 

na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi  

i nienagrodzonymi w konkursach literackich.  

 

4. Praca zgłoszona do konkursu nie może przekraczać 4 stron wydruku 

komputerowego. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 

punktów, interlinia 1,5 wiersza. 

 

5. Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: 

wypozyczalnia@mbp-lomza.pl do 1 października 2021 r. Prace przechodzą na 

własność Organizatora . 

 

6. Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez Organizatora. Zwycięzcy 

otrzymają nagrody: 
  I    miejsce - 200,00 zł 

  II   miejsce - 150,00 zł 

  III  miejsce  - 100,00 zł 

Jury zastrzega sobie prawo do innego rozdysponowania kwoty przeznaczonej na 

nagrody. 

 

7. Kryteria oceny: oryginalność pomysłu, styl literacki, spójność formy i ogólne 

wrażenie artystyczne. 

 



8. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Łomży oraz Facebooku. Z nagrodzonymi osobami 

skontaktujemy się drogą mailową lub telefonicznie. Wręczenie nagród odbędzie się 

w jak najszybszym, możliwym do bezpiecznego zrealizowania terminie, o czym 

poinformujemy na stronie internetowej oraz Facebooku. 

 
9. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z: 

- uznaniem warunków regulaminu, 

- oświadczeniem, że uczestnik posiada wszelkie prawa autorskie do zgłoszonej 

pracy, 

- wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych 

zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku,  

z późn. zm.  

 

10. Informacje o konkursie pod nr tel.: 86-216-54-81 w. 23, na stronie 

www.mbp-lomza.pl oraz Facebooku. 

                          

ZAPRASZAMY!!! 

 


