NAGRODA POETYCKA
IMIENIA KRYSTYNY I CZESŁAWA BEDNARCZYKÓW
Założenia programowe:
Zgodnie z wolą śp. Krystyny Bednarczykowej zapisaną w Jej testamencie, Nagroda Poetycka im. Krystyny i Czesława Bednarczyków przyznawana jest Autorowi wybitnego zbioru wierszy, bliskiego ideom i myślom przewodnim działalności
kulturalnej londyńskiej Oficyny Poetów i Malarzy. Wskazać tu należy przede
wszystkim wysoki poziom artystyczny dzieł – niezależnie od założeń światopoglądowych i orientacji politycznej Autora – oraz wartości egzystencjalne i etyczne,
wrażliwość na tajemnicę ludzkiego istnienia, diagnozy sytuacji artystów we współczesnym nam świecie, szeroko pojmowane korespondencje sztuki słowa i sztuki
obrazu, konfrontacje kultur jako temat poetyckiej refleksji.
REGULAMIN NAGRODY POETYCKIEJ
IMIENIA KRYSTYNY I CZESŁAWA BEDNARCZYKÓW
§1
Nagroda Poetycka im. Krystyny i Czesława Bednarczyków przyznawana jest za
pierwsze wydanie tomu poetyckiego żyjącego autora, wydanego w języku polskim
w dowolnym kraju, w roku 2013 (między 1 stycznia a 31 grudnia tego roku) dla
pierwszej edycji konkursu, w dwóch kolejnych latach kalendarzowych – dla następnych edycji.
§2
1. Nagroda przyznawana jest ze środków finansowych przeznaczonych na ten cel
przez Krystynę Bednarczykową w testamencie.
2. Organizatorami konkursu są oddział krakowski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
§3
1. Nagroda poetycka przyznawana jest co dwa lata, licząc od roku 2014.
2. Nagrodę otrzymać może autor za jedną książkę poetycką.
§4
1. Tomy poetyckie do nagrody mogą zgłaszać:
1) wydawnictwa
2) instytucje kulturalne
3) stowarzyszenia twórcze
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4) krytycy literaccy
5) członkowie Kapituły
2. Do nagrody nie mogą być zgłaszane tomy poetyckie autorów reprezentujących
prawnie Organizatorów, a także tomy członków Kapituły.
3. Zgłoszenia do nagrody, wyłącznie w formie pisemnej wraz z 3 egzemplarzami
zgłaszanego tomu poetyckiego, winny być składane bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty sekretarzowi Kapituły na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 18, 31-007 Kraków (z dopiskiem: „Nagroda im.
K. i Cz. Bednarczyków 20…”) w terminie do 30 września każdego roku, w którym przyznawana jest nagroda. W przypadku zgłoszenia za pośrednictwem
poczty o zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.
§5
1. Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę.
2. W skład Kapituły wchodzi pięć osób, z czego 3 osoby wskazuje oddział krakowski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a 2 osoby Dziekan Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

§6
1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
1/ w pierwszym etapie postępowania Kapituła wybiera – spośród zgłoszonych tomów poetyckich spełniających wymogi regulaminu – nie więcej niż
10 pozycji (nominacje).
2/ w drugim etapie postępowania wybierany jest 1 (jeden) tom poetycki – laureat nagrody.
2. Ogłoszenie wyników następuje podczas uroczystego wieczoru autorskiego Laureata – w Krakowie, w grudniu roku, w którym przyznawana jest nagroda – oraz
zostaje podane do publicznej wiadomości w internecie oraz prasie kulturalnej.
§7
Laureat konkursu otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 złotych.
Laureat oraz Autorzy nominowanych tomów poetyckich otrzymują pamiątkowe
dyplomy.
§8
Zmiany Regulaminu możliwe są za zgodnym porozumieniem oddziału krakowskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Wydziału Polonistyki Uniwersytetu
Jagiellońskiego i mogą być wprowadzane najpóźniej do 6 miesięcy przed terminem
zgłoszeń w kolejnej edycji postępowania o przyznanie nagrody.
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