O Aitwarowe
Pióro
KONKURS LITERACKI DLA DOROS ŁYCH

REGULAMIN
Termin nadsyłania prac:

05 listopada 2021
na adres mailowy:

zgloszenia@slowodziej.pl
listownie:
ul. Perłowska 12/1,
60-182 Poznań
wiedząca:
Edyta Czernecka
www.slowodziej.pl

Las, Pan Las - On to jest
bohaterem tegorocznej edycji
Słowodzieja.
Las to schronienie Słowian, to
nasza jadłodajnia i miejsce
odpoczynku. Las przytula, las koi,
las leczy. 20 minut w leśnej ciszy
pozbywa nas stresu całego dnia.
Las to skrupulatnie urządzony
organizm: od malutkiego,
niziutkiego podszytu, podstawy
całej struktury, początku Lasu,
przez kolejne nie mniej ważne
piętra, aż do szczytów koron
drzew.

Pan Las jest dobry i opiekuńczy, chroni wszelkie stworzenia. Zwierzęta małe i te całkiem
spore, trawojadów i drapieżców, pełzaczy i latających, wszelki drobiazg kryjący się pod korą
drzew i na dnie malinowego owocku. Pan Las nie zapomina także o innych stworzeniach, bo
Pan Las nie jest magiczny, Pan Las jest magią...
Tutaj spotkamy skrzaty ciągnące nas za sznurowadła, chowające dorodne rydze, które
właśnie udało nam się dostrzec, ale nie ma ich, kiedy docieramy do kępki trawy, w której je
ujrzeliśmy. Tutaj mieszkają borostwory i dziwożony, a i podobno latawce wykluwają się tutaj w
opuszczonych przez orły gniazdach. Pan Las chroni białą skórę panien z leśnych jeziorek
przed wzrokiem wścibskim Słońca i daje wytchnienie mniej lubianym, ale niezbędnym dla
równowagi świata demonom, strzygom, ciemnym siłom natury... a w samym środku bijącego
niespiesznie serca Lasu rośnie najważniejsze drzewo świata: drzewo życia.
Pan Las jest bezstronny i dobry, a pilnuje jego dobroci i spokoju Leszy - znachor drzew,
zielarz zwierząt, zaciekły obrońca wszelkich mniej typowych stworzeń.
Rozejrzyjmy się wokół i zamknąwszy następnie oczy, wsłuchajmy się w puls mchu, w melodię
toczącego się wokół misterium życia, chłońmy tę magię, której nie zawsze dotknąć można, ale
której obecności nie sposób nie zauważyć i zignorować.
Szanowne Panie, Szanowni Panowie - Pan Las!
Maciej Czernecki, leśny pomysłodawca

REGULAMIN KONKURSU
Konkurs Literacki "O Aitwarowe pióro" przeznaczony jest dla osób dorosłych. Jest
integralną częścią projektu SłowoDziej, a jego finaliści spotkają się w czasie potyczki
literackiej "O puchar Chmurników" z młodzieżą biorącą udział w konkursie BaśnioBranie.
Cele Konkursu:
- stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa – zgodnie z założeniami Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa 2.0,
- rozbudzanie aktywności literackiej,
- podniesienie kompetencji językowych uczestników,
- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- zachęcenie do poszukiwań literatury z kręgu kultury słowiańskiej, w tym tej odkrywającej jej
mitologię.
Zasady uczestnictwa:
Zadaniem konkursowym będzie stworzenie niepowtarzalnego, oryginalnego dzieła literackiego w
formie baśni lub opowiastki opartej o mitologię słowiańską, zgodną z jednym z niżej wymienionych
tematów :
1. O czym marzy strzyga, kiedy śniadać zaczyna?
2. Kiedy się komuś nudzi, czyli jak bogowie stworzyli ziemię i ludzi.
3. Leszy - duch niespokojny, lasu sługa pokorny.
4. Dokąd spieszy Leszy?
5. Okrążony przez dziwożony, czyli co w lesie piszczy?
6. Panie jeziora: topielice i rusałki, gładkolice panny znad brzegu i skałki.
7. Skąd się biorą grzyby w lesie - wiecie, czy nie wiecie?
8. O czym szumią paprocie… czego kryją krocie?
9. Płyń, strumyku, płyń, nową bajkę śnij…
10. Jak się Jawor z Lipą wadził - historia prawdziwa.
11. Drzewa to dłonie do nieba, uścisnąć nam je trzeba.
12. Uzdrowiciele z bagien - przewodnik praktyczny.
13. Kto wypasa pszczoły, czyli o skrzatach wszelakich słów kilka.
14. Ptacy i muszy - kolorowej okruchy duszy.
Wymagania:
− objętość dzieła – minimum 2 stronice A-4 w postaci zapisu komputerowego – czcionka arial,
wielkość 13, odstępy między wierszami – 1,5
- do prac należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia i Oświadczenie znajdujące się na stronie
projektu www.slowodziej.pl w zakładce "O Aitwarowe Pióro" i stanowiąca załącznik do regulaminu
- wszystkie prace pisane komputerowo należy przesłać drogą mailową na
adres
zgloszenia@slowodziej.pl ; plik w formacie word lub pdf musi mieć w tytule imię i nazwisko autora,
tytuł utworu.
Karta Zgłoszenia może być wpisana w treści maila, oświadczenie dołączone jako załącznik,

Kryteria oceny:
Prace będą podlegać ocenie przez profesjonalne jury składające się z polonistów i literatów.
Ocenie będzie podlegać:
− swoboda językowa,
− bogactwo środków stylistycznych,
− kompozycja dzieła,
− kreatywność i oryginalność tekstu,
− poprawność języka,
− zgodność z założeniami regulaminu (format, wielkość pracy, odwołanie
do mitologii słowiańskiej, zgodność z wybranym tematem).
Terminy
Przyjmowanie prac do 05 listopada 2021r . włącznie (liczy się data wpłynięcia na adres poczty
tradycyjnej lub elektronicznej) na adres:
zgloszenia@slowodziej.pl
Ogłoszenie wyników nastąpi do 18 listopada ; tego dnia na stronie projektu podane zostaną wyniki.
Wybrane prace finalistów zostaną opublikowane w antologii słowodziejskiej z licencją CC BY NC ND.
Finaliści Konkursu Literackiego "O Aitwarowe Pióro" zostaną powiadomieni o wynikach drogą podaną w
zgłoszeniu oraz zaproszeni do literackiej potyczki olimpijskiej "O puchar Chmurników", która odbędzie
się 3 grudnia , online, za pomocą aplikacji ZOOM. Podsumowanie projektu wraz z uroczystym rozdaniem
nagród, czyli STADO, odbędzie się w połowie grudnia, o czym zawiadomimy uczestników mailem.
Postanowienia końcowe:
- Organizator, Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR zastrzega sobie prawo do publikacji
nadesłanych prac w mediach, a prac laureatów także w formie publikacji książkowej,
- nadesłanie pracy wiąże się z przekazaniem praw autorskich do niej organizatorom (art. 50 Ustawy z
dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83); nadesłane prace
przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi,
- udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych
osobowych uczestników w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. Administratorem danych
jest Fundacja AITWAR. Podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do
przeprowadzenia konkursu. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu w treść
przechowywanych danych osobowych i żądania ich zmiany lub usunięcia. Żądanie usunięcia jest
jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie,
- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian w Regulaminie,
- udział w Konkursie jest bezpłatny, każdy uczestnik otrzyma dyplom, laureaci dyplom i nagrody,
- na stronie internetowej www.slowodziej.pl znajdują się :
a) Regulamin Konkursu "O Aitwarowe Pióro"
b) Regulamin slamu literackiego "O puchar Chmurników".
b) teksty pomocnicze z zakresu mitologii słowiańskiej w dziale "Książnica"
c) aktualności i bieżące komunikaty.
- ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów.

Projekt dofinansowany z funduszy:

Przy wsparciu:

