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Knihovna m ěsta Hradce Králové vyhlašuje 
literární dílnu pro d říve narozené 

 VZPOMÍNKA, JIŽ BERU DO RUKY  
 

Záměrem literární dílny je shromáždit zajímavé vzpomínky, které se téměř každému z nás v průběhu života spojují 
s předměty - svědky zapamatovaných událostí a jejich literárního zpracování formou vyprávění příběhu. 
Pracovní dílna pro zájemce prob ěhne v sálku hudebního odd. KMHK 29. 5. 2017 od 14:0 0 hod. (seznámení 
s formou popisu, vypráv ění, podobnými p říběhy z jiných sout ěží či dílen a p řijde i autorka knížky Mgr. 
Matěnová.) 
Termíny dalších možných setkání nad prvními pokusy i následným tvo řením jsou 12. 6., 10. 7., 14. 8. 2017 
vždy od 14:00 hod. (další zájemci dle dohody). 
Písemný kontakt: heuer@knihovnahk.cz, (727 965 553)  simonova@knihovnahk.cz  (736 173 161)  
Adresa: Knihovna m ěsta Hradce Králové, Wonkova 1262/1a, 50002 Hradec K rálové (Tereza Heuer, Šimona 
Šimonová) 

 
     Podmínky dílny: 

 
• Účastník vyhotoví max. 2 stránky čitelného rukopisného textu prózy či poezie formátu A4 při zachování okraje 

strany min. 1,5 cm. nebo 1 stránku tištěného výstupu  A4  běžného formátu normostrany, font Times New 
Roman, vel. 12, jednoduché řádkování - nikoli ve formátu *.pdf. 

• Jako doplnění díla pro příp. knižní výstup je vhodné doplnit psaný text i přiloženou fotografií či jiným zobraze-
ním daného předmětu, formát cca 9x15 cm opatřený z rubu jménem účastníka a poč. slovem názvu příspěvku. 

• Účastník dílny může zaslat max. 1 příběh s 1 obrázkem. 
• Součástí zásilky je vyplněná přihláška. 
• Autor souhlasí s podmínkami literární dílny a případným zveřejněním svého díla, příp. přiložené fotografie či 

kresby předmětu bez nároku na honorář. 
• Pořadatel neodpovídá za poškození zasílaných materiálů při přepravě. 
• Zaslaná díla a fotografie (kresby) v kusové podobě se stávají majetkem Knihovny města Hradce Králové. 
• Organizátor si vyhrazuje právo v odůvodněných případech projekt dílny zkrátit, prodloužit nebo změnit a vyřa-

dit z dílny příspěvek, který je nevhodný či závadný svým obsahem. 
• Z dostatečného množství zaslaných materiálů vznikne sborník se stejnojmenným názvem, který bude nabíd-

nut k prodeji. 
• V případě malého zájmu organizátor může zveřejnit zaslané příspěvky pouze na webu knihovny. 
• Účastník dílny registrací a podpisem na přihlášce uděluje, v souladu se zákonem č.101/2000Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů, poskytnutých 
v rozsahu literární dílny jejímu pořadateli. 
 
 

Kalendá ř dílny: 
Vyhlášení dílny: 1. května 2017 
Uzávěrka p říjmu prací:  31. srpna 2017 
Prezentace + p říp.křest sborníku :  v průběhu 2. pololetí 2017 
 
 


