Wrocław, dnia 13-07-2016 r.

Program Współorganizacji Projektów
Literacki Budżet Obywatelski
WYNIKI OCENY KOMISJI
II NABÓR
Wnioski zakwalifikowane do negocjacji
w sprawie współpracy
Numer wniosku i nazwa projektu
Liczba uzyskanych punktów
30/II/2016 (Zobacz słowo)
270
21/II/2016 (Hiszpańscy pisarze na
264
murach Wrocławia – weź udział w
tworzeniu muralu razem z
Tomaszem Brodą)
32/II/2016 (Książkowi partyzanci II
256
edycja)
15/II/2016 (Poczytaj mi
252
śródmieście-Literaci w ulicach)
14/II/2016 (Po wierszu do
249
człowieka, czyli poezja na każdą
okazję)
5/II/2016 (Spotkania z książką
245
teatralną)
27/II/2016 (Bookcrossing)
233
23/II/2016 (O literaturze w
232
naturze, czyli literackie spacery po
Borku)
9/II/2016 (Kącik czytelniczy 231
Czytajnik)
20/II/2016 (Pamięta Pan, pamięta
231
Pani… tonący książki się chwyta kontynuacja)

Lista rezerwowa
18/II/2016 (Biuro
Detektywistyczne na Tajemniczej
Wielkiej Wyspie)
29/II/2016 (Kurs na MOREpoetycki rejs po Odrze)

228

227

Lista wniosków, które się nie zakwalifikowały:
13/II/2016 (Furtka do przyszłości – integracja
mieszkańców zapomnianego osiedla Ratyń)
22/II/2016 (W korespondencji z literaturą)
12/II/2016 (Format literacki)
3/II/2016 (Lotki literackie)
8/II/2016 (Zaczarowane Sępolno – pociągiem do
Bajeczki przez Bramę Echa )
16/II/2016 (Terroryzm kulturalny – Bomba
kulturalna – Pióro silniejsze od miecza )
19/II/2016 (Literap! Wrocławski.)
33/II/2016 (Kolaże literackie. Warsztaty
tworzenia ilustracji do książek techniką kolażu.
Wystawa, wieczorek literacki i zakładki)
36/II/2016 (Czytam. Codziennie. Konkurs na
plakat promujący czytelnictwo)
35/II/2016 (Bajki domowe – spotkania z książką
dla przedszkolaków)
7/II/2016 (Instalacja MY-WY)
31/II/2016 (Wczytaj to! Warsztaty literackoteatralne)
25/II/2016 (Akcja szukania książek we
Wrocławiu)
17/II/2016 (Ścieżka literacka „Pan Swen albo
wrocławska Abrakadabra)
10/II/2016 (Dopóki ziemia kręci się…spotkanie,
koncert, dialog: Niepokorni w słowie i pieśni
poeci i bardowie rosyjscy)
26/II/2016 (Flashmob Wrocław - kultura.)
28/II/2016 (Znane – nieznane – zapomniane bliskie. Wrocław i okolice w repozytorium
wspomnień )
34/II/2016 (Książka „Potrzeba zmiany”warsztaty, konkurs, wieczorek literacki,
wernisaż)
6/II/2016 (Poezja śpiewana na Nadodrzu)
4/II/2016 (Miejska poczytajka)
11/II/2016 (& - akcja literacko-plastyczna)

*Lista obejmuje wnioski, które przeszły ocenę formalną.
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