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Regulamin konkursu 
 
1. Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest zarówno do debiutantów jak i dojrzałych 
autorów, mieszkających na terenie województwa pomorskiego. 
 
Celem konkursu jest przybliŜenie mieszkańcom naszego regionu kultury Słowian 
południowych i ukazanie wielu wspólnych aspektów dla literatury Pomorza Bałtyku i 
Południa Europy. 
 
Hasło konkursu stanowić ma dla autorów inspirację, nadesłane prace powinny być 
nawiązaniem do sielanki. Pierwotnie sielanki sławiły piękno Ŝycia na wsi. Idąc za tym snuć 
moŜna refleksję literacką o pięknie przyrody, krajobrazu bałkańskiego lub kaszubskiego jak 
teŜ wspomnienia z wypraw turystycznych na Kaszuby, południe Europy lub krajów 
słowiańskich. Konkurs moŜe równieŜ posłuŜyć autorom do odnajdywania roŜnych 
pierwiastków wspólnych dla obydwu kultur w dowolnym obszarze. 
 
2. Konkurs rozgrywany jest w kategorii prozy i poezji w dwóch grupach wiekowych: 
 

„A” - od 16 do l9 lat 
„B” - powyŜej 20 lat 

 
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie utworów literackich w jednej z 
dwóch kategorii: 
 
I - Proza : gatunki do wyboru : 
1. opowiadanie 
2.tłumaczenie opowiadania w językach: 
- polski 
- kaszubski 
- serbski 
- chorwacki. 
 
II - Poezja 
naleŜy przedstawić obowiązkowo 3 utwory poetyckie lub 3. tłumaczenia utworów w 
językach: 



- polski 
- kaszubski 
- serbski 
- chorwacki. 
 
Do tłumaczenia zalecanie jest wybranie utworów z dotychczasowych edycji „Powiewu 
Weny” , które są dostępne w bibliotekach publicznych) lub utworów regionalnych twórców 
pomorskich (w tym członków komisji konkursowej) po uzyskaniu ich zgody. Lista 
proponowanych tekstów zostanie podana na stronie Biblioteki. 
 
Do Biblioteki naleŜy dostarczyć po jednym utworze i w jednym egzemplarzu maszynopisu 
oraz (w miarę moŜliwości) zapis na płytce CD. 
 
Prace naleŜy przesłać do 16 października 2010 pod adres : 
 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
84-200 Wejherowo ul. Kaszubska 14 

z dopiskiem : „Powiew Weny ” 
 
1. Pracę konkursową naleŜy opatrzyć godłem. Przez godło rozumie się słowo, logo, hasło 
maskujące właściwą toŜsamość autora. Godłem naleŜy podpisać równieŜ osobną kopertę z 
danymi osobowymi (imię i nazwisko, wiek, adres korespondencyjny, telefon autora). Koperta 
powinna być zaklejona. 
 
2. Utwory nadesłane na konkurs nie mogą być wcześnie nagradzane w innych konkursach ani 
publikowane. 
 
3. Do zgłoszenia naleŜy dołączyć informację, Ŝe autor wyraŜa zgodę na bezpłatną publikację 
jego tekstu w almanachu pokonkursowym, a tym samym na poprawki redakcyjno-
korektorskie. Informacja powinna zawierać czytelny podpis autora. 
 
4. Organizatorzy przewidują przyznanie I, II, i III nagrody oraz wyróŜnień w kaŜdej kategorii 
wiekowej. Dla młodzieŜy przewiduje się nagrody rzeczowe zaś dla dorosłych finansowe. 
 
5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 5 listopada 2010. 
 
6. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa w składzie: 
 
1. Przewodniczący Komisji Konkursowej  – Bogdan Tokłowicz – z-ca Prezydenta Miasta 

Członkowie komisji: 
2. Danuta Balcerowicz-dyrektor Biblioteki, polonista 
3. dr Duszan-Władysław Paździerski - Filolog, pisarz, regionalista 
4. Roman DrzeŜdŜon - pisarz, poeta, muzealnik, regionalista 
5. Henryk Połchowski - dziennikarz, pisarz 

 
Nagrody funduje Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 


