Konkurs „Debiut poetycki Pro Libris”
Regulamin
ORGANIZATOR KONKURSU
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze
IDEA KONKURSU
• Zachęcenie młodych autorów do tworzenia poezji, do rozwoju własnego talentu i zaistnienia
w szerszym kręgu odbiorców.
• Promowanie twórczości młodych lubuskich poetów
• Stworzenie możliwości zaistnienia w regionalnym środowisku literackim poprzez umożliwienie
debiutu wydawniczego
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs jest skierowany do osób wywodzących się z województwa lubuskiego lub obecnie
zamieszkujących na jego terenie, które nie ukończyły 25 roku życia oraz których twórczość poetycka
nie ukazała się jeszcze w formie książkowej.
2. Tematyka twórczości poetyckiej zgłaszanej do Konkursu jest dowolna.
3. Utwory nadesłane nie mogą być wcześniej publikowane oraz nagradzane w konkursach
4. Uczestnicy Konkursu nadsyłają nie mniej niż 50 wierszy, z których każdy powinien być opatrzony
godłem (pseudonimem autorskim, a nie znakiem graficznym).
Wiersze w formie wydruku komputerowego oraz na płycie CD należy nadsyłać pod adres:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida
al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra
z dopiskiem: Konkurs Debiut poetycki Pro Libris
5. Nazwisko, imię, dokładny adres, nr telefonu należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej tym
samym godłem.
6. Na nadesłanie prac organizatorzy czekają do 30 czerwca 2010 r.
7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.
NAGRODA
Nagrodą w Konkursie jest publikacja wierszy Laureata w formie tomiku poetyckiego
w nakładzie 200 egzemplarzy. Książka zostanie wydana w IV kwartale 2010 r.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Prace nadesłane po upływie wyznaczonego terminu, przesłane za pośrednictwem poczty
elektronicznej oraz niespełniające wymogów technicznych, nie będą brane pod uwagę w ocenie.
2. Organizator Konkursu powoła Jury, które oceni prace i wyłoni laureata. Ocena Jury jest ostateczna
i nie podlega weryfikacji.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 30 września 2010 roku.
ZAPYTANIA I UWAGI dotyczące Konkursu prosimy kierować do:
Działu Wydawnictw i Promocji
tel. 68 45 32 63
kom. 603 610 906
e-mail: Prolibris@wimbp.zgora.pl
Konkurs realizowany dzięki wsparciu finansowemu
Prezydenta Miasta Zielona Góra
Janusza Kubickiego
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