
R E G U L A M I N  

VI KONKURSU LITERACKIEGO 
„O ZŁOTĄ STALÓWKĘ PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE” 

Preambuła 

Śmierć literatury, dyskursu literackiego – osobliwie zaś powieści – ogłaszana jest regularnie. Od 
wielu lat literatura chowana jest do grobu i od wielu lat – niczym zombie – odradza się do 
nowego życia. Wydaje się jednak, że dzisiaj jej sytuacja jest szczególnie trudna – 
marginalizowana i instrumentalizowana przez dominujący dyskurs medialny, sytuowana w 
przestrzeni marginalnej lub (z drugiej strony) wikłana w zbyt oczywiste i nachalne konteksty 
polityczne zdaje się coraz bardziej tracić na znaczeniu. Kryzys instytucjonalny pogłębia coraz 
ściślejszy uścisk rynkowy, opisujący literaturę przede wszystkim za pomocą słownika 
sprzedaży, wskaźników i promocji.  

Dlatego chcielibyśmy zadać pytanie o sytuację literatury dzisiaj, o jej zdolność do wypowiadania 
prawd najważniejszych, podejmowania tematów zasadniczych, opisywania doświadczenia. Czy 
literatura potrafi to jeszcze robić, czy potrafi stawiać pytania najistotniejsze, czy jest już może 
wyłącznie kolejną branżą, w której kluczową rolę odgrywa bilans zysków i strat? Krótko mówiąc 
– czy literatura ciągle żyje, czy umarła i pozostały już po niej wyłącznie zadrukowane, niewiele 
znaczące kartki papieru? 

Konkretne pomysły zależą od Was, nie stawiamy żadnych ograniczeń poza jednym: tekst musi 
być esejem.  

Organizator i czas trwania Konkursu: 

1. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich. 

2. Honorowy Patronat nad Konkursem pełni Prezydent Miasta Piekary Śląskie. 

3. Konkurs trwać będzie do 25 listopada 2013 r. Dzień ten jest ostatecznym terminem 
składania prac.  

4. Prace konkursowe można oddać w siedzibie MBP przy ulicy Kalwaryjskiej 62 D  
w godzinach pracy Biblioteki: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 20 oraz  
w soboty od 9 do 14. W przypadku przesłania pracy pocztą, decyduje data stempla 
pocztowego. 

Uczestnictwo w Konkursie: 

1. Konkurs ma charakter otwarty, jego uczestnikiem może być każda osoba, która ukończy 
16 rok życia do końca roku kalendarzowego, w którym organizowany jest Konkurs, bez 
względu na miejsce zamieszkania. 

2. Zadaniem konkursowym jest napisanie eseju na temat „Śmierć literatury?”. 

3. Złożony do Konkursu esej powinien być szkicem filozoficznym, naukowym, 
publicystycznym lub krytycznym, swobodnie rozwijającym interpretację powyższego 
problemu, eksponującym podmiotowy punkt widzenia oraz dbałość o piękny  
i oryginalny sposób przekazu.  

4. Praca musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, wcześniej 
niepublikowaną i nie nagradzaną w innych konkursach, być zgodna z tematyką 
Konkursu i nie może równolegle brać udziału w innych konkursach. 

5. Składając pracę w Konkursie, uczestnik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 
29.08.97 Dz.U nr 133 poz.883 z późn. zm.). 



Zasady Konkursu: 

1. Prace na Konkurs należy składać w formie wydruku komputerowego w jednym 
egzemplarzu i w postaci elektronicznej na adres e-mail: bc@biblioteka.piekary.pl 

2. Esej nie może przekraczać objętości 20 tysięcy znaków licząc ze spacjami. 

3. Prace konkursowe należy podpisać (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, telefon 
kontaktowy). 

4. Zgłoszone do Konkursu prace oceni jury powołane przez Organizatora w składzie: 

· Marek Bieńczyk – pisarz, historyk literatury, tłumacz z języka francuskiego, 
eseista, laureat Nagrody Literackiej NIKE w 2012; enolog, 

· Artur Madaliński – filolog, krytyk literacki, publicysta, 

· Elżbieta Szreter – filolog, polonista. 

5. Prace nie spełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą oceniane.  

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone m.in. w prasie lokalnej, na stronie internetowej 
Biblioteki i Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich, a autorzy nagrodzonych prac zostaną 
powiadomieni przez organizatorów o wynikach konkursu i zostaną zaproszeni na jego 
rozstrzygnięcie 

7. Nagrody w Konkursie: 

 I miejsce 1.000 złotych oraz nagroda rzeczowa, 

 II  i III nagrody rzeczowe. 

8. Jury może przyznać także wyróżnienia. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak również do 
przyznania tylko niektórych nagród. 

10. Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.  

11. Uroczyste wręczenie nagród planowane jest na drugą połowę grudnia 2013 roku. 

12. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie 
Organizatorowi praw autorskich do celów publikacji i promocji. 

13. Złożone na Konkurs prace stają się własnością Organizatora. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do redakcji i dokonywania skrótów publikowanych 
prac, a także do publikacji ich fragmentów. 

Dodatkowe informacje o Konkursie: tel. 32 767 59 75 wewn. 37 

 

 
 

 

 

Piekary Śląskie, dnia 24 września 2013 
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