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Regulamin Konkursu im. Arkadego Fiedlera o Nagrodę Bursztynowego Motyla 
 

WSTĘP 
 
Organizatorem konkursu jest Biblioteka Raczyńskich, Partnerem jest Muzeum-Pracownia Literacka 
Arkadego Fiedlera, a fundatorami nagród są: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 
Burmistrz Puszczykowa  
 
W skład kapituły wchodzą przedstawiciele wszystkich współpracujących podmiotów oraz 
przedstawiciele poznańskiego środowiska kultury i nauki wydawcy, dziennikarze i bibliotekarze. Jury 
przewodniczy dyrektor Biblioteki Raczyńskich.  
 
Celem Nagrody jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematykę 
podróżniczą i krajoznawczą, a tym samym propagowanie czytelnictwa i popularyzacja wiedzy  
o świecie. Kapituła konkursu oceniając publikacje bierze pod uwagę ich stronę merytoryczną, 
językową, redakcyjną i edytorską. 
 

NAGRODA 
 
§1 

1.           Do nagrody kandydować mogą tylko pierwsze wydania powieści, opowiadań, reportaży,  
książek popularno-naukowych, poetyckich o tematyce podróżniczej i krajoznawczej.  
 

2.  Nagroda przyznawana jest co roku, spośród zgłoszonych książek w języku polskim, 
wyróżniających się oryginalnością, poziomem literackim i edytorskim. 

 
3.  Nagroda przyznawana jest autorowi piszącemu w języku polskim niezależnie od miejsca 

zamieszkania. 
 
4.  Nagroda przyznawana jest jednej publikacji. Kapituła może przyznać wyróżnienie honorowe.  
 
5.  Konkurs obejmuje publikacje wydane lub wprowadzone do dystrybucji po raz pierwszy 

pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego, poprzedzającego rok przyznania 
nagrody. 

 
6. Nagrodę stanowią:  

(1) statuetka „Bursztynowego Motyla”. Fundatorem statuetki jest Burmistrz Miasta 
Puszczykowa. Autorem i wykonawcą statuetki jest Firma Ania Kruk; 

 
(2) nagroda pieniężna dla laureata (autora książki) ufundowana przez Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego w wysokości ustalonej przez Marszałka Sejmiku Województwa; 
Wielkopolskiego  

 
(3) dyplom honorowy. 

 
7. W przypadku nagrodzenia publikacji zbiorowej, dyplomy i nagrody pieniężne zostaną wręczone 
wszystkim współautorom nagrodzonej publikacji.  
 
8. Nagrody wręczane są w Muzeum-Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. 
 
9. Tego samego dnia, jeśli jest to możliwe, Biblioteka Raczyńskich organizuje w swojej siedzibie 
spotkanie autorskie z laureatem. 
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KAPITUŁA NAGRODY 
 
§2 

1. Dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu każdego roku powołuje kapitułę Nagrody (zwaną 
dalej Kapitułą) składającą się z co najmniej 10 osób. W jury znajdą się przedstawiciele 
wszystkich współpracujących podmiotów. Skład Kapituły będzie podawany do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej Organizatora.   

 
2. Członkiem i równocześnie przewodniczącym Kapituły jest Dyrektor Biblioteki Raczyńskich w 

Poznaniu lub jego Zastępca (zwany dalej Przewodniczącym). Przewodniczący Kapituły kieruje 
jej pracami i przewodniczy obradom. 

 
3. Członkostwo w Kapitule ustaje na skutek pisemnej rezygnacji złożonej przez członka Kapituły, 

jego śmierci, a także w wyniku odwołania go z tej funkcji przez Przewodniczącego. W takim 
przypadku Dyrektor Biblioteki Raczyńskich ma obowiązek niezwłocznie powołać nowego 
członka Kapituły w celu uzupełnienia wakatu.  

 
4. Na pierwszym posiedzeniu Kapituły przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego poinformuje 

członków o wysokości nagrody pieniężnej przyznawanej w danym roku przez Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego.  

 
5. Członkowie Kapituły są zobowiązani do zachowania poufności w sprawach dotyczących 

przebiegu posiedzeń i podejmowanych decyzji do momentu ogłoszenia wyników przez 
Organizatora.  

 
§3 

1. Funkcję sekretarza Kapituły pełni wskazany pracownik Działu Koordynacji Działalności 
Kulturalnej i Promocji Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu (zwany dalej Sekretarzem). 

 
2. Do obowiązków Sekretarza należy: 

(1) protokołowanie obrad Kapituły; 
(2) utrzymywanie stałego kontaktu z członkami Kapituły, w tym powiadamianie ich  

o terminach spotkań i porządku obrad; 
(3) pełnienie wszelkich czynności wykonawczych, wynikających z bieżących prac Kapituły  

i podejmowanych przez Kapitułę decyzji; 
(4) organizacja spotkania z laureatem.  

 
 

ZASADY ZGŁASZANIA DO KONKURSU 
 
§4 

1. Do Konkursu można zgłaszać publikacje papierowe. 
 
2. Publikacji zgłoszonej do Konkursu zgłaszający nie może wycofać. 
 
3. Książki, których autorami lub współautorami, wydawcami lub współwydawcami są 

członkowie Kapituły nie będą brane pod uwagę.  
 
4. W Konkursie mogą być brane pod uwagę publikacje ze zbiorów Organizatora – Biblioteki 

Raczyńskich.  
 
5. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania publikacji do Konkursu są: członkowie Kapituły, 

autorzy, wydawcy, bibliotekarze, księgarze, czytelnicy. 
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6. Zgłoszenia należy dostarczyć na adres Organizatora na plac Wolności 19 w Poznaniu  

lub na adres poczty elektronicznej Organizatora [sekretariat@bracz.edu.pl]  
do 3 czerwca 2019 roku z dopiskiem „Konkurs im. Arkadego Fiedlera o Nagrodę 
Bursztynowego Motyla”.  

 
7. Zgłoszenia składane po terminie nie będą uczestniczyły w Konkursie z zastrzeżeniem punktu 

8 §4. Decyduje data stempla pocztowego.  
 

8. Publikacje zgłoszone do konkursu przez członków Kapituły mogą być zgłoszone w terminie 
późniejszym niż w terminie ujętym w punkcie 6 § 4, jednak nie później niż tydzień przed 
terminem posiedzenia Kapituły.  

 
9. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do Konkursu jest dostarczenie 2 egzemplarzy publikacji 

zgłaszanej do Konkursu wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym stanowiącym 
załącznik do niniejszego regulaminu. 

 
10. Z wymogu dostarczenia egzemplarzy publikacji zwolniony jest Organizator oraz członkowie 

Kapituły. 
 

11. Członkowie Kapituły są zobowiązani wypełnić formularz zgłoszeniowy dotyczący wybranych 
przez nich publikacji. 
 

12. Członek Kapituły niebiorący udziału w posiedzeniu może przedstawić Przewodniczącemu 
Kapituły na piśmie swoje propozycje, adekwatne do tematu posiedzenia. 

 
13. Egzemplarze publikacji dostarczone na Konkurs nie podlegają zwrotowi. 
     

 
WYBÓR LAUREATÓW 

 
§5 

1. Ze zgłoszonych publikacji (w tym publikacji ze zbiorów Organizatora), członkowie Kapituły 
zgłaszają nominacje do nagrody (1 – 5 pozycji), z których wyłania się jednego laureata.  
 

2. Kapituła podejmuje decyzję o nagrodzie na posiedzeniach niejawnych, w głosowaniu jawnym 
zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów przeprowadza się kolejne 
głosowanie. Do podjęcia uchwały wymagana jest obecność ponad połowy składu Kapituły.  
 

3. W przypadku braku werdyktu dopuszcza się przeprowadzenia drugiego posiedzenia jury. 
 

4. Kapituła ma prawo nie przyznać Nagrody. 
 

5.  Kapituła może wykluczyć z Konkursu każdą publikację, której treść oceni jako sprzeczną  
 z prawem, zasadami współżycia społecznego, naruszającą prawa autorskie albo dobra      
 osobiste osób trzecich lub będącą z tych powodów przedmiotem postępowania sądowego.  
 

6. Decyzje podjęte przez Kapitułę są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
 

7. Kapituła dokonując wyboru może brać pod uwagę dotychczasowe dokonania twórcze 
autorów.  
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8. Informacja o nagrodzonej publikacji zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Organizatora – Biblioteki Raczyńskich. Do czasu ogłoszenia informacja  
o przyznanej Nagrodzie jest poufna. 
 
 

9. Dyrektor Biblioteki Raczyńskich przekazuje Marszałkowi werdykt jury wraz z wnioskiem  
o przyznanie nagrody. 

 
WRĘCZENIE NAGRÓD 

 
§6 

1. Nagrody wręczane są w Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie w maju lub czerwcu 
danego roku. 

 
2. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przesunięciu z ważnego powodu.  
 
3. Organizatorem uroczystości wręczenia nagrody jest Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego 

Fiedlera. Za wydruk dyplomu, zaproszeń, plakatów i innych niezbędnych materiałów 
promocyjnych oraz organizację spotkania autorskiego odpowiada Biblioteka Raczyńskich. Za 
stworzenie statuetki odpowiada Firma Ania Kruk, zaś jej fundatorem jest Burmistrz 
Puszczykowa. 
  

4. Wręczenia nagród dokonują: Marszałek, bądź inna osoba z Jego upoważnienia przy udziale 
przedstawicieli Organizatora, Partnera i Fundatorów. 

 
5. Laureat i wydawca mają prawo umieścić na okładce nagrodzonej publikacji informację  

o uzyskaniu Nagrody.  
 
6. Laureat i wydawca mają prawo wykorzystać fakt uzyskania Nagrody podczas promocji 

nagrodzonej publikacji.  
 

7. Rejestr nagrodzonych osób oraz dokumentację związaną z ich przyznaniem prowadzi 
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu. 

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 7 
1. Regulamin zatwierdzają wszystkie współpracujące podmioty:  Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego, Burmistrz Puszczykowa, Dyrektor Biblioteki Raczyńskich, przedstawiciele 
Muzeum-Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera.  

 
2.  Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Biblioteki Raczyńskich  

w Poznaniu i ogłoszenia go na stronie internetowej www.bracz.edu.pl  
 
3. Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej 

Organizatora. 
 
4. Organizatorzy mogą odmówić przyjęcia publikacji lub wycofać ją z Konkursu w przypadku 

zaistnienia uchybień wobec zasad przewidzianych w regulaminie Konkursu.  
 
5. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Organizatorów. 
 

http://www.bracz.edu.pl/

