
REGULAMIN KONKURSU
Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej 2021

1. Konkurs ma charakter otwarty: mogą w nim wziąć udział wydawcy i autorzy książek o tematyce
kaszubskiej i pomorskiej w języku kaszubskim i języku polskim.

2. Konkurs obejmuje:
● prozę
● poezję
● inne teksty

3. Konkurs obejmuje wydawnictwa od czerwca 2019 r. do maja 2021 r.
4. Na konkurs należy przesłać dwa egzemplarze każdego wydawnictwa, które zostają przekazane

w darze dla Biblioteki Miejskiej im. ks. K. Damrota w Kościerzynie.
5. Oceny literatury dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzja jury jest ostateczna.
6. Kryteria oceniania:

● artystyczne ( język, styl, konstrukcja utworu, fabuły, postaci, nowatorstwo gatunkowe lub
nawiązywanie do tradycji)

● psychologiczne (wielowymiarowość postaci, budzenie emocji, skłanianie do
zastanowienia nad sprawami ważnymi dla ludzi i Ziemi jako globu, i ziemi najbliższej,
rodzinnej)

● jakość wydania (fizyczna: materiał graficzny, okładka, dobór papieru i składu, ogólna
estetyka)

7. Termin przysyłania wydawnictw na adres biura organizacyjnego (Biblioteka Miejska im. ks.
Konstantego Damrota w Kościerzynie, ul. Rynek 21, 83-400 Kościerzyna) upływa z dniem
31.05.2021 r.

8. Za zajęcie pierwszego miejsca organizatorzy przewidują nagrodę finansową, za zajęcie
drugiego i trzeciego miejsca - atrakcyjne nagrody. Dla wszystkich laureatów i wyróżnionych -
promocja w lokalnych mediach dotycząca nagrodzonych publikacji oraz dyplomy. Istnieje
możliwość ufundowania nagród pozaregulaminowych przez organizacje, instytucje i osoby
prywatne.

9. Ogłoszenie wyników nastąpi w Czytelni Biblioteki Miejskiej 28.06.2021 r.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem zgody na upublicznienie książek, autorów,

wydawnictw i wizerunku na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej
Biblioteki Miejskiej oraz wykorzystaniu zdjęć w materiałach promocyjnych.

11. Dostarczenie książek na konkurs oznacza posiadanie do nich praw autorskich oraz wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji konkursu.

12. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Miejska im. ks. Konstantego Damrota w
Kościerzynie.

13. Informacja o sposobach przetwarzania danych znajduje się na stronie
www.bibliotekakoscierzyna.pl


