
 
 
 

Krajská knihovna v Pardubicích – příspěvková organizace 
Pardubického kraje 

                                 a Středisko východočeských spisovatelů   
                                                                                                                  

vyhlašují 13. ročník literární a výtvarné soutěže 

 

Pardubické střípky 
           na volné téma:   Tajné dveře  
 
Uvedené téma slouží jako východisko pro vlastní modifikaci, které můžete dále konkretizovat a rozvíjet. 
Forma práce i technika provedení je libovolná, závazné je pouze zaměření na výtvarné nebo literární 
projevy. Všechny literární práce by měly být původní. Pokud již byly uveřejněny, prosíme o uvedení 
kde.  

Práce posoudí odborný tým jmenovaný vyhlašovatelem. Nejlepší literární díla budou postupně uveřejňována 
v bulletinu Kruh SVčS, výtvarné práce budou vystaveny v roce 2022 v prostorách Krajské knihovny 
v Pardubicích, následně pak dle dohody. Oceněné a některé další výtvarné práce zůstávají v majetku 
vyhlašovatele. 

Pro nejúspěšnější účastníky jsou připraveny zajímavé ceny. 
Autorům nejlepších literárních prací s potenciálem dalšího rozvoje tvůrčí literární činnosti bude nabídnuta 
individuální odborná lektorská podpora ze strany renomovaných spisovatelů, členů SVčS.      

 
Soutěžní kategorie: 

  I. kategorie 3., 4. a 5. roč. ZŠ 
 II. kategorie 6., 7. roč. ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 
III. kategorie 8., 9. roč. ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 
IV. kategorie 1.-2. roč. SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 
 V. kategorie 3.-4. roč. SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 

 
Organizace a podmínky soutěže: 
Literární část:  

- přijímáme příspěvky v próze (libovolný literární útvar) i v poezii 
- rozsah prací je omezen v próze max. pěti stránkami textu, v poezii třemi básněmi 
- pro následné elektronické zpracování text upravte na font Times New Roman/Arial, velikost 12  
- na příspěvku napište, že souhlasíte s jeho případným použitím k publikaci 
- literární příspěvky zasílejte elektronickou poštou (doc., docx.) na níže uvedenou adresu, ve 

výjimečných případech můžete příspěvky zaslat poštou, a to ve třech kopiích 
 
Výtvarná část: 

- přijímáme výtvarné práce ve formě ilustrace na dané téma technikou kresby, malby, grafické 
a kombinované techniky v maximálním formátu A3 

- do výtvarné části soutěže nelze posílat skenované práce a trojrozměrné objekty 
 
Informace doplňující: 
Své příspěvky označte jménem autora, adresou bydliště, věkem, školou a třídou (ročníkem), jménem 
pedagoga, který práci doporučil, příp. vedl, a zasílejte do 25. října 2021 na adresu:       
Krajská knihovna v Pardubicích, Pernštýnské nám. 77, 530 02  Pardubice 
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže je plánováno na závěr měsíce listopadu 2021, vše bude 
upřesněno na webových stránkách knihovny.                                               
 
Kontakt: 
Zuzana Nobilisová, e-mail: z.nobilisova@knihovna-pardubice.cz, tel. 461 530 269, 602 153 454  
www.kkpce.cz  

http://z.nobilisova/

