
Regulamin VI Konkursu „Debiut Pro Libris” 

 

ORGANIZATOR 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana  Norwida w Zielonej Górze 

 

IDEE 

• Zachęcenie debiutujących autorów do tworzenia, rozwoju własnego talentu i zaistnienia w 

szerszym kręgu odbiorców, 

• Promowanie twórczości lubuskich poetów, prozaików i dramaturgów, 

• 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.  

2. Czekamy na zgłoszenia osób w dwóch kategoriach wiekowych:  

• w wieku od 15 do 25 roku życia, 

• w wieku od 26 roku życia, 

których twórczość nie ukazała się jeszcze w formie indywidualnej publikacji. 

3. Tematyka zgłaszanych prac do Konkursu jest dowolna. 

4. Utwory nadesłane nie mogą być wcześniej publikowane w formie drukowanej, wystawiane w 

formie sztuki teatralnej ani nagradzane w konkursach. 

5. Uczestnicy Konkursu nadsyłają prace literackie w języku polskim: 

• poezja – 30-40 wierszy,  

• proza (opowiadania, esej, reportaż itd.) – 20-50 stron maszynopisu (36 000-90 000 znaków 

ze spacjami), 

lub 

• dramat – 20-50 stron maszynopisu (36 000-90 000 znaków ze spacjami),  

z których każdy utwór powinien być opatrzony godłem (pseudonimem autorskim, a nie 

znakiem graficznym).  



6. Prace w formie wydruku komputerowego oraz na płycie CD należy nadsyłać na adres: 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida 

al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra 

z dopiskiem: VI Konkurs „Debiut Pro Libris” 

lub do Biblioboxu bezpośrednio przed gmachem WiMBP w Zielonej Górze. 

7. Formularz zgłoszeniowy uczestnika pełnoletniego (załącznik nr 1) z danymi (imię i nazwisko, 

wiek, adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu) należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej 

tym samym godłem. W przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest zgoda rodzica/opiekuna 

prawnego (załącznik nr 2) – należy także umieścić ją w osobnej kopercie opatrzonej godłem. 

8. Na nadesłanie prac organizatorzy czekają do 15.03.2023. 

9. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów. 

10. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o 

ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 roku. 

 

TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY 

1. Konkurs składa się z trzech etapów: 

a) etap pierwszy – weryfikacja nadesłanych tekstów – do 15.04.2023 

b) etap drugi – wybór trzech zestawów (w każdej kategorii wiekowej) nominowanych do 

Nagrody – do 15.07.2023 

c) etap trzeci – wybór laureata – do 20.08.2023 

2. Z udziału w konkursie wyklucza się projekty, których autorami są: 

– członkowie jury wraz z przewodniczącym i ich najbliższa rodzina. 

 

NAGRODA 

Nagrodą jest publikacja dzieła laureata (maksymalnie jeden laureat w każdej kategorii wiekowej)  

w formie drukowanej, w nakładzie 200 egzemplarzy w terminie do pół roku od ogłoszenia 

werdyktu Jury. Przewidziane są także dwa wyróżnienia w postaci dyplomów. 

 

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 powołuje Jury, które wybiera laureata. Ocena Jury jest ostateczna i nie 

podlega weryfikacji. W razie potrzeby organizator powołuje dodatkowych ekspertów posiadających 

głos doradczy.   

 

ZAPYTANIA I UWAGI 

prosimy kierować do Działu Wydawnictw WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, tel. 68 

45 32 637, kom. 603 610 906 

e-mail:prolibris@wimbp.zgora.pl, m.szott@biblioteka.zgora.pl 
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