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На основу члана члана 34. Статута број 134 – 4/17, а у складу са
закључцима прве сједнице Програмског савјета ЈУ Народна
библиотека „Ћирило и Методије“ одржане 07. 09.2021. године, в. д.
директора ЈУ Народна библиотека „Ћирило и Матодије“ расписује:

КОНКУРС
за избор публикованих дјела завичајних писаца с подручја
Приједорске регије

I
Конкурсом је предвиђено да публикована дјела завичајних писаца с
подручја Приједорске регије буду промовисана у ЈУ Народна
библиотека „Ћирило и Методије“ у Приједору у првој половини 2022.
године.
II

Право учешћа имају сви аутори публикованих дјела, који су становници
Приједорске регије или су поријеклом с овог подручја. Регија обухвата
локалне заједнице Приједор, Нови Град, Козарску Дубицу, Костајницу,
Оштру Луку и Крупу на Уни.
III
УСЛОВИ КОНКУРСА:
 Дјело аутора треба да задовољава књижевно-естетске
вриједности и стандарде;
 Публикација може припадати било којој врсти, жанру или роду
из друштвено-хуманистичких области;
 Дјело мора бити публиковано, с тим да није промовисано у
организацији приједорске библиотеке;

IV
Публиковано дјело потребно је доставити у три примјерка у
ЈУ Народна библиотека „Ћирило и Методије“ у Приједору
путем поште на адресу Улица Николе Пашића бб с назнаком
„ЗА КОНКУРС“ или донијети лично. Примјерак
публикованог дјела потребно је доставити у електронској
форми на интернет адресу: bibliotekapd@gmail.com
Уз публикована дјела, потребно је доставити и пријаву са
основним подацима о дјелу и аутору дјела.
Непотпуне пријаве неће бити разматране.
V
Достављени примјерци биће враћени аутору, а уколико
Завичајна збирка Народне библиотеке „Ћирило и Методије“ не
посједује дјело којим аутор конкурише, један примјерак биће
задржан за потребе Завичајне збирке ове установе.
VI
Биће изабрано пет публикованих дјела, најбољих по оцјенама
предсједника и чланова Програмског савјета.
Промоција изабраних публикованих дјела требало би да буде
организована током прве половине 2022. године.
ЈУ Народна Библиотека „Ћирило и Методије“ обавезује се да
ће обезбједити промотивни материјал (плакате и позивнице),
простор и организацију промоције изабраних публикованих
дјела завичајних писаца.
VII
Конкурс је отворен тридесет дана од дана објављивања.
Резултати конкурса биће објављени 01. 12. 2021. године на
интернет страници Народне библиотеке „Ћирило и Методије“ и
у дневном листу „Глас Српске“. Додатне информације могу се
добити на број телефона 052-211-324.
в. д. директора
Гордана Вила

