
 
w domu Zostań 

 - to hasło, które zna już chyba każdy 
mieszkaniec naszego kraju. Wiele osób 

przebywa w przymusowej kwarantannie, 
jeszcze więcej dobrowolnie izoluje się od 
świata, a jeszcze inni muszą wyruszyć do 

pracy lub udać się na lekcje **online. 
Zamknięcie w czterech ścianach potęguje 

stres, targają nami przeróżne, często 
skrajne, emocje, nasza wyobraźnia 

rozgrzana jest do czerwoności. 
Bombardowani informacjami o zarazie 
szukamy spokoju, staramy się wyciszyć, 

albo wprost przeciwnie – snujemy 
apokaliptyczne wizje, podsycane coraz
bardziej dramatycznymi doniesieniami 
mediów. Często oddajemy się lekturze 
książek traktujących o epidemiach –
Dekameron G. Boccaccia, Dziennik 

roku zarazy D. Defoe, Dżumy A. Camusa, 
Miłości w czasach zarazy G. G. Márqueza 
– zastanawiając się, co my moglibyśmy 

napisać o rzeczywistości, którą 
właśnie obserwujemy, jak wyglądałyby 

nasze zapiski z czasów zarazy.

(NIE)CODZIENNE 

W CZASACH  

Z A R A Z Y

Jak ostrołęczanki i ostrołęczanie, mieszkańcy Kurpiowszczyzny  
radzą sobie w tej ekstremalnej sytuacji? Jak znoszą niełatwą 
codzienność  –  ze spokojem, niepokojem, humorem, a może
ironią? O czym Państwo śnią, czego boją się najbardziej, a co 
budzi w Państwu nadzieję czy wiarę w drugiego człowieka? 
Utrwalmy nasze refleksje, zanim przepadną w odmętach naszej 
pamięci, zanim wrócimy do „normalności”.

na adres: konkurs@mbpostroleka.pl  w tytule podając: 
(NIE)CODZIENNE ŻYCIE W CZASACH ZARAZY. Każde zgłoszenie 
będzie potwierdzone wiadomością zwrotną.

W zgłoszeniu podajemy dane: Imię i nazwisko autora, wiek, miejscowość zamieszkania, telefon, 
e-mail.  

Prace nie spełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane .

laureatów jest ostateczna. Najciekawsze prace zostaną opublikowane w specjalnym wydawnictwie.

Podsumowanie konkursu planujemy jesienią 2020.  O terminie i miejscu spotkania Organizatorzy 
powiadomią oficjalnie w mediach i na stronie internetowej. Lista autorów prac nagrodzonych 
zostanie ogłoszona na stronie MBP oraz w mediach społecznościowych.
W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyzję podejmują Organizatorzy Konkursu.

Organizatorzy:

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEK I KSIĄŻKI W OSTROŁĘCE

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. WIKTORA GOMULICKIEGO W OSTROŁĘCE

Zapraszamy

Bliższe informacje 
o konkursie można uzyskać:

e-mail: konkurs@mbpostroleka.pl

ŻY C I E

Konkurs adresowany jest do osób w wieku od 16 lat.

 

Prace prosimy nadsyłać do 15 lipca 2020 roku do północy, 

 Oceny prac dokona profesjonalne Jury powołane przez Organizatora. Decyzja Jury do wskazania 


