REGULAMIN KONKURSU „GRYF LITERACKI 2020”
PATRONAT:
Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt
ORGANIZATOR KONKURSU:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie, ulica Kaszubska 14.
CELE KONKURSU:
•

Popularyzacja biblioteki, książki i czytelnictwa w regionie.

•

Upowszechnianie informacji na temat aktualnie ukazującej się na rynku wydawniczym
literatury regionalnej.

•

Promocja autorów publikacji regionalnych.

KSIĄŻKI NOMINOWANE DO NAGRODY:
1. Do konkursu można zgłaszać wydawnictwa, które ukazały się w czwartym kwartale
2019 lub w 2020 roku. Muszą one być związane z powiatem wejherowskim: wydane na
terenie powiatu wejherowskiego lub ich autor pochodzi z regionu, bądź też tematyka
książki dotyczy naszego powiatu.
2. Biblioteka musi posiadać dany tytuł w swoich zbiorach. Jeśli go nie mamy, a jest
dostępny na rynku księgarskim, dokonamy jego zakupu.
3. Wszystkie tytuły publikacji nominowanych do nagrody umieszczone są na stronie
internetowej organizatora konkursu w zakładce Gryf Literacki 2020. Ponadto można z
nimi zapoznać się w Czytelni Naukowej MBP w Wejherowie. Ze względu na ograniczoną
liczbę egzemplarzy publikacje udostępniane są prezencyjnie, czyli bez możliwości
wypożyczenia.
TERMIN I PRZEBIEG KONKURSU:
1. Publikacje do konkursu można zgłaszać do 14 marca 2021 roku (drogą mailową:
krzysztof.p@biblioteka.wejherowo.pl)
2. Konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach : literatura piękna i literatura popularnonaukowa
3. Każdy z członków Komisji Konkursowej ma do dyspozycji 30 punktów w każdej kategorii,
które przyznaje publikacjom nominowanym do nagrody według klucza: 2, 4, 6, 8 i 10 (każdy
wskazuje pięć wyróżniających się tytułów). Nie można przyznać punktów książce, z którą

członek Kapituły jest osobiście powiązany. Przyznane przez każdego członka Komisji punkty
sumuje się. Autor publikacji, która uzyska najwyższą ilość punktów w danej kategorii zostanie
laureatem Konkursu.
4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania nagród specjalnych
wyróżniającym się publikacjom, które uzyskały dużą liczbę punktów,

a także do nie

wyłonienia laureata w danej kategorii, jeżeli liczba zgłoszonych tytułów nie będzie
wystarczająca.

JURY:
Kapituła Konkursu składa się z laureatów wcześniejszych edycji plebiscytu, Dyrektora MBP oraz
Kierownika Wydział Kultury, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki UM w Wejherowie. Osoby
te poprzez głosowanie zdecydują, która pozycja zostanie zwycięzcą roku 2020 i zdobędzie
statuetkę Gryfa Literackiego.
W skład tegorocznej Kapituły Konkursu wchodzą:
• Rafał Dębski,

• Maria Krośnicka,

• Edmund Szczesiak,

• Eugenia Drawz,

• Henryk Połchowski,

• Józef Franciszek Wójcik,

• Stanisław Janke,

• Piotr Schmandt,

•Ewelina MagdziarczykPlebanek,

• Andrzej Janusz,

• Maciej Skok,

• Michał Jeliński.

• Adam Klein,
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
Rozstrzygnięcie Konkursu planowane jest na kwiecień 2021 roku, a jego forma uzależniona jest od
sytuacji epidemiologicznej. Informacje o wynikach konkursu zostaną ogłoszone
internetowej Biblioteki.

na stronie

