XXIII – Regionalny Konkurs Literacki „Ze Śląskiem na ty”
1994-2016
OGÓLNA INFORMACJA O KONKURSIE, REGULAMIN, ZASADY UDZIAŁU.
Celem konkursu jest kształtowanie i popularyzowanie wiedzy o historii naszego
regionu, zwłaszcza kulturze środowisk wiejskich Górnego Śląska. Jest to konkurs,
którego ideą jest gromadzenie różnorakich zapisów, wspomnień i opowieści
dotyczących szerokorozumianej tematyki śląskiej: zarówno kultury i historii dawnej
jak i współczesnej oraz kultury materialnej i duchowej.
Idzie nam o zbieranie i spisanie żywotnych jeszcze w pamięci starszych pokoleń
przekazów na temat: obrzędów, legend, podań, ważnych wydarzeń lokalnych, historii
rodzinnych, biografii mieszkańców ( ciekawych postaci, niezwykłych osobowości),
ginącego rzemiosła, zwyczajów, obyczajów.
Tematami prac mogą być także zagadnienia związane z architekturą (sposoby
zabudowań, historie miejscowości, zabytki); także architekturą sakralną (szczególnie
historie o przydrożnych krzyżach czy kapliczkach i innych ). Jednym słowem o
wszystkim co zdaniem uczestnika konkursu zasługuje na uznanie. Ważne aby praca
była autorska, napisana z przekazów, bądź osobistych doświadczeń i przeżyć samego
autora. To ostatecznie od niego samego, jego wyobraźni, pisarskiego talentu, zależeć
będzie oryginalność i wartość pracy, którą oceni powołane przez organizatorów jury.
FORMA
Konkurs ma formę prac pisemnych. Zadaniem uczestnika jest napisanie pracy w
dialekcie śląskim, fonetycznie, tak aby zapisany tekst odzwierciedlał gwarę, jaka
funkcjonuje w środowisku skąd wywodzi się autor. Dla osób nie posługujących się
gwarą, nie znających jej, pracę można napisać w języku literackim.
Zapisywanie prac w gwarze śląskiej (ściślej: w lokalnych jej odmianach) pozwala
organizatorom dokumentować walory dialektologiczne tego „języka”, języka
domowego, jego przebogatą różnorodność w skali całego regionu.
Prawa autorskie
Nadesłane na konkurs prace pozostają własnością organizatora. Ich
rozpowszechnianie (prasa, audycje radiowe, TV, publikacje) podlegają ochronie z
godnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170,

Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz.233, Nr 182, poz.1228, Nr 229, poz.1497, z
2011 r. Nr
230, poz. 1371. Uczestnicy Konkursu objęci są ochroną danych osobowych.
Ewentualna publikacja pracy może być realizowana po uzyskaniu pisemnej zgody
autora pracy.

