Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Instytut Filologii Polskiej

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ogłasza siódmą edycję Konkursu literackiego dla uczniów szkół średnich
o nagrodę FanFila

Konkurs, adresowany wyłącznie do uczniów wielkopolskich ponadgimnazjalnych szkół średnich, od tej edycji
rozgrywać się będzie w czterech kategoriach – poezji, prozy, eseju i przekładu literackiego.
I. W dziedzinie poezji zapraszamy do nadsyłania pięciu wierszy o dowolnej długości i tematyce.
II. Konkurs prozatorski obejmuje małe formy literackie o objętości nieprzekraczającej łącznie 20 stron
maszynopisu.
III. W dziedzinie eseju czekamy na liczące około dziesięciu stron prace na jeden z poniższych tematów:
1. Literatura wobec rzeczywistości: poznawanie - wyrażanie - modelowanie.
2. Kultura wizualna – szanse i zagrożenia.
3. Między powagą a drwiną – współczesna kultura wobec pytań ostatecznych.
4. „Wiele jest niesamowitych rzeczy, lecz nie ma nic bardziej niesamowitego niż człowiek” (Sofokles).
Ludzka wielkość i nędza jako temat współczesnej kultury.
5. „Każde prawdziwe życie polega na spotkaniu” (Martin Buber). Człowiek wobec Innego.

IV. Konkurs translatorski dotyczy przekładu jednego z dwóch załączonych fragmentów powieści
Ali Smith There But For The (2012) – z języka angielskiego na język polski.
Termin nadsyłania prac: 15 stycznia 2013 r.
Prace w dwóch egzemplarzach (przyjmujemy wyłącznie prace w wersji papierowej) wraz z dodatkowymi
informacjami (imię i nazwisko – bez godła, adres domowy, adres e-mail, numer telefonu, klasa; imię i nazwisko
polonisty lub opiekuna literackiego, jego adres e-mail, adres szkoły) prosimy nadsyłać na adres:
Instytut Filologii Polskiej UAM, Collegium Maius, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań,
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs literacki o nagrodę FanFila” oraz ze wskazaniem kategorii, której praca
dotyczy.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że autorstwo pracy nie ulega wątpliwości.
Termin ogłoszenia wyników: początek marca 2013 r. O dokładnej dacie poinformujemy drogą mailową
(nasz adres elektroniczny: fanfil@amu.edu.pl), informacja ta znajdzie się także na stronie domowej Instytutu
Filologii Polskiej: http://polonistyka.amu.edu.pl w zakładce „Konkursy literackie”.
Nagrody (w każdej z dziedzin osobne i równorzędne):
I. Nagroda pierwsza: 700 zł
II. Nagroda druga: 500 zł
III. Nagroda trzecia: 300 zł
Jury, w skład którego wchodzą dr Jerzy Borowczyk, prof. Przemysław Czapliński, prof. Ewa Kraskowska,
prof. Anna Legeżyńska, dr Ewa Rajewska, prof. Piotr Śliwiński, prof. Leszek Teusz i dr Elżbieta Winiecka,
dopuszcza przyznawanie prywatnych nagród przez osoby i instytucje, jednocześnie zastrzegając sobie możliwość
innego podziału trofeów. Jury decyduje również o umieszczeniu nagrodzonych prac na stronie domowej
Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu.
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