V. Nagroda Literacka miasta Uslar
dla młodych autorów do 35. roku życia pt.

Niemiecko-polskie „doświadczenia graniczne“ młodego pokolenia
Jako „doświadczenia graniczne“ mają być opowiedziane zdarzenia, które
mają bądź miały miejsce między Niemcami i Polakami, w szczególności,
kiedy spotykają się młodzi ludzie z obu państw albo kiedy zastanawiają się
nad swoimi sąsiadami. Przy tym granica odgrywa rolę wielowarstwową,
zarówno polityczną, jak i międzyludzką.
Emocje, uprzedzenia, niespodzianki, przyjaźnie i kontakty, sport, sztuka lub
kultura mogą stanowić tematy do przetworzenia w utworach literackich.
Dyskusje o ojczyźnie i wypędzeniu, dumie narodowej, wywyższaniu się
i kompleksach, ale również wydarzenia dnia codziennego, które rozegrały
się między Niemcami i Polakami jako sąsiadami w Europie, warte są
zanotowania. Przy tym gatunek literacki nie gra żadnej roli.
Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy Niemcy i Polacy do 35. roku życia,
którzy mogą coś wnieść do stosunków polsko-niemieckich, w sensie
wyjaśnionych na wstępie „doświadczeń granicznych“.
Najważniejszy obszar grupy docelowej niniejszej nagrody leży po stronie
niemieckiej w powiecie Northeim, a po stronie polskiej w powiecie
człuchowskim, ponieważ pomiędzy tymi dwoma powiatami istnieje
partnerski związek miast. Dlatego też w obu miastach zostanie utworzone
niemieckie i polskie jury. Uczestnicy konkursu piszą zatem w swoich
językach ojczystych.
Uwaga! Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie kandydatów
ze wszystkich części Niemiec, Polski oraz świata, jeśli mają coś do
powiedzenia na podany temat. Jury nie wie, skąd nadeszły prace.
Z konkursu wyłoniony zostanie jeden niemiecki i jeden polski laureat.
Prace zwycięzców zostaną przetłumaczone i przeczytane na głos po
niemiecku i po polsku podczas rozdania nagród.

Warunki rozpisania konkursu:
•
•
•

maksymalnie 6 stron, DIN A4, wielkość czcionki 12,
nadesłane prace muszą być opatrzone w 4-cyfrowy (dowolnie
wybrany) kod,
do pracy musi być dołączona zamknięta koperta z następującymi
danymi:
nazwisko,
adres,
data urodzenia,
numer telefonu / adres poczty elektronicznej (e-mail),
krótki życiorys.
Kod należy zapisać na kopercie.

Zostaną rozdane następujące nagrody pieniężne:
Zwycięzcy niemiecki i polski otrzymają nagrodę w wysokości 1.000,- €
każdy. Ponadto przewidziane są dalsze nagrody specjalne.
Nadesłanie pracy oznacza równocześnie zapewnienie o jej samodzielnym
napisaniu oraz że jest wolna od praw osób trzecich.
Prace w języku niemieckim należy kierować na adres osoby kontaktowej
niemieckiego jury w Uslar:
Justus Pahlow
Am Malerberg 10
D- 37170 Uslar

Polskie prace należy wysyłać do osoby kontaktowej polskiego Jury w
Człuchowie:
Adam Bondarenko
ul. Wojska Polskiego
77-300 Człuchów
Polska

Ostateczny termin nadsyłania prac: 31.01.2010
Rozdanie nagród odbędzie się dnia 29.10.2010 w historycznym Ratuszu
w Uslar.

