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Laureatami wrocławskiej nagrody poetyckiej Silesius zostali: Stanisław Barańczak
(„za całokształt twórczości”), Krystyna Miłobędzka („za książkę roku – „tom „Gubione”), opublikowany przez Biuro Literackie)
oraz Dariusz Basiński („debiut roku” –
zbiór „Motor kupił Duszan”, wydany przez
Wydawnictwo Znak).

Nagrody Instytutu Cervantesa za tłumaczenia literackie 2008 roku z języków Hiszpanii otrzymali: Piotr Fornelski za przekład
„Gdy umarł Don Kichot” Andrésa Trapiella
(Noir Sur Blanc) i Janusz Wojcieszek za
„Medytacje o Don Kichocie” José Ortegi y
Gasseta (Muza).

Krystian Zimerman stwierdził, że nie
będzie więcej koncertował w USA. Podczas
recitalu w Los Angeles zapowiedział, że nie
będzie grać w kraju, którego armia chce kontrolować cały świat. Dodał, że Ameryka ma do
eksportowania wspanialsze rzeczy niż wojsko.

W 54. Międzynarodowych Targach
Książki, które odbywać się będą od 21 do 24
maja w warszawskim PKiN, weźmie udział
blisko 500 wydawców z 31 krajów. Gościem
honorowym imprezy będzie w tym roku Rada
Europy.

jest nadesłanie maksimum pięciu utworów
poetyckich w czterech kompletach maszynopisu pod adresem: Centrum Kultury Dwór
Artusa, Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń
(tel. (0-56) 655-49-29, fax (056) 655-49-59) z
dopiskiem na kopercie „Konkurs Poetycki”.
4. Tematyka i forma prac jest dowolna.
5. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem powtórzonym na zaklejonej kopercie
zawierającej imię, nazwisko oraz adres i numer telefonu autora.
6. Utwory zgłoszone do Konkursu nie mogą być wcześniej publikowane.
7. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna
nagrody i wyróżnienia.
8. Pula nagród wynosi 7.000 zł.
9. Wybrane utwory poetyckie zostaną
opublikowane w pokonkursowym tomiku,
wydanym przez Centrum Kultury Dwór Artusa
oraz Biuro Europejskiej Stolicy Kultury „Toruń
2016”.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do prezentacji i publikacji nagrodzonych i
wyróżnionych utworów.
11. Termin nadsyłania prac mija z dniem
15 września 2009 roku. Decyduje data stempla
pocztowego.
12. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w listopadzie 2009 roku, podczas XV Toruńskiego
Festiwalu Książki.
13. Na uroczystość zakończenia konkursu
laureaci zostaną zaproszeni na koszt organizatorów.


XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Wacława Olszewskiego

środowisk twórczych i stworzenie wydarzenia
literackiego, nie zaś korespondencyjna ocena
prac i wysyłka nagród. Organizatorzy Konkursu
zastrzegają sobie prawo publikowania prac bez
wypłacania honorariów autorskich.
NAGRODY:
I nagroda – 1300 PLN, II – 1100 PLN, III –
900 PLN oraz trzy wyróżnienia po 400 PLN.
Zastrzega się prawo innego podziału nagród. Nagrodzone wiersze będą wydane w
antologii stanowiącej pokłosie konkursu.
Prace prosimy przesyłać do 25 maja 2009
roku (decyduje data stempla pocztowego) pod
adres: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego, ul.
Kościuszki 9, 97-400 Bełchatów, skr. pocztowa
17, z dopiskiem: Konkurs Poetycki im. Wacława
Olszewskiego.
Informacje o Konkursie udzielane są pod
numerem telefonu (044) 632-28-71.


V Ogólnopolski Konkurs Poetycki
„O Wawrzyn Sądecczyzny”
Grupa Literacka „Sądecczyzna”, Starostwo
Powiatowe w Nowym Sączu oraz Sądecka
Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego w Nowym Sączu ogłaszają konkurs poetycki pod
hasłem: „Człowiek i sacrum”
Utwory nawiązujące do tego bardzo wieloznacznego, dającego różne możliwości interpretacyjne tematu, należy nadsyłać do 31 maja
2009 roku na adres: Sądecka Biblioteka
Publiczna, 33-300 Nowy Sącz, ul. Franciszkańska 11 – z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs Poetycki”.
Wiersze nigdzie niepublikowane, nienagradzane i niewysyłane na inne konkursy, w
ilości od jednego do dwóch w czterech egzemplarzach, prosimy opatrzyć godłem słownym.
Winno być ono powtórzone na zaklejonej
kopercie zawierającej imię, nazwisko, adres,
numer telefonu, e-mail autora. W konkursie
mogą wziąć udział najwyżej dwa wiersze jednego autora, przy czym obowiązuje zasada, że
nie zostały one przysłane oddzielnie.
Jury przyzna następujące nagrody:
I nagroda – 700 zł
II nagroda – 500 zł
III nagroda – 400 zł
Pokłosie konkursu znajdzie się w almanachu pokonkursowym. Oprócz utworów laureatów trzech głównych nagród, opublikowanych
w nim zostanie kilkadziesiąt innych wartościowych wierszy nadesłanych na konkurs
(wyróżnienia drukiem).
Nagrodzeni i wyróżnieni poeci otrzymają
egzemplarze autorskie tej książki podczas
ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia
nagród, które odbędzie się we wrześniu 2009
roku w Nowym Sączu.
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału kwoty przeznaczonej na nagrody.
Dodatkowych informacji udziela sekretarz
jury (Grupa Literacka „Sądecczyzna”) – tel.
606 957 138.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w

Bełchatowie zaprasza do udziału w XVI
Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im.
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
Wacława Olszewskiego.
obchodziła 180. rocznicę otwarcia. W 1829
Konkurs przeznaczony jest dla poetówroku założył ją i przekazał w darze Poznaamatorów, którzy ukończyli 15 lat i nie są
niowi Edward Raczyński. Obecnie poznaniaczłonkami Związku Literatów Polskich ani
cy mają do dyspozycji 49 filii bibliotecznych.
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Zarejestrowanych w nich jest około 90 tysięNa konkurs należy nadsyłać pod adresem
cy czytelników. Łączna liczba księgozbioru
organizatora tylko jeden zestaw zawierający 3filii bibliotecznych szacowana jest na około
5 utworów w kategorii wierszy lirycznych.
950 tysięcy woluminów, a czytelnicy wypożyUtwory
powinny
być
w
czterech
czają około 2,5 miliona woluminów rocznie.
egzemplarzach maszynopisu oraz zapisane w
formie elektronicznej (np. CD, dyskietka),

dotychczas niepublikowane w wydawnictwach
zwartych i nienagradzane na innych
Angielskie wydanie pierwszej części sagi o
konkursach.
wiedźminie The Blood of Elves Andrzeja
Każdy utwór należy opatrzyć godłem –
Sapkowskiego znalazło się na tzw. krótkiej
słowem; to samo godło powinno występować
liście nominowanych do nowej nagrody David
na dołączonej kopercie zawierającej kartkę z
Gemmell Legend Award. Książka została
danymi o autorze (imię, nazwisko, adres,
wydana przez Orion Publishing Group.
numer telefonu, nota biograficzna).
Osoby przysyłające: więcej niż jeden
zestaw, zbyt dużo utworów w jednym zestawie,
zbyt mało egzemplarzy, utwory opatrzone
pełnymi danymi zamiast godła, nie zostaną
dopuszczone do udziału w konkursie.
Laureaci Konkursu otrzymają nagrody
XXIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki
pieniężne lub rzeczowe ufundowane przez

O Liść Konwalii im. Zbigniewa Herberta
Organizatora i Sponsorów.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
Teatr Polski w Poznaniu ogłasza konkurs
1. Organizatorem Konkursu jest Urząd
odbędzie się w siedzibie MiPBP im. Józefa
na dramat współczesny „Metafory rzeczywistoMiasta Torunia oraz Centrum Kultury Dwór
Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie 19
ści”. Termin nadsyłania prac upływa 31 maja
Artusa w Toruniu.
września 2009 r. Organizator nie wysyła
br. Szczegóły: www.metaforyrzeczywistosci.pl
2. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w
pocztą nagród pieniężnych. Nagrodę należy
nim uczestniczyć autorzy niezrzeszeni oraz
odebrać osobiście w dniu finału. Powyższa
[ad]
członkowie związków twórczych.
zasada wynika z założenia, że głównym celem
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie
konkursu literackiego jest spotkanie i integracja
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