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Załącznik do Regulaminu dziesiątej, jubileuszowej edycji
Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila
Procedura zgłaszania blogu do X edycji Konkursu o Nagrodę FanFila przebiega dwuetapowo:
I etap
Do 15 listopada 2015 r. Uczestnik drogą elektroniczną zgłasza chęć udziału w konkursie na blog
tematyczny. Otrzymuje plik z pieczęcią uczestnika Konkursu FanFila, który umieści w górnej części szablonu
blogu. Zgłoszenia przesyłać należy na adres: fanfil@amu.edu.pl. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest
zgłoszeniu blogu do konkursu również po tym terminie, jednak nie później niż do 15 grudnia 2015 r.
II etap
Uczestnik zakłada blog na jednej z dostępnych platform blogowych. Wybór platformy jest dowolny,
Organizator nie stawia żadnych ograniczeń ani dodatkowych wymagań. Blog musi mieć charakter
niekomercyjny, tj. nie może służyć do reklamowania produktów i usług w żadnej formie. Organizatorzy nie
wprowadzają żadnych ograniczeń w związku z komentowaniem i popularyzacją dzieł kultury i sztuki: książek,
filmów, gier komputerowych, obrazów, komiksów itp., których recenzowanie i ocenianie może być częścią blogu
tematycznego.
Wymogi szczegółowe dotyczące blogu tematycznego:
1. Jasno określony temat, łączący wszystkie wpisy. Blog tematyczny traktowany jest jako piśmienna,
cykliczna forma wypowiedzi w internecie. Organizatorzy proponują następujące blogi tematyczne:
 blog krytycznoliteracki
 blog podróżniczy
 blog popularnonaukowy
 blog hobbistyczny
 blog kulinarny
 blog modowy
Wymienione tematy mają charakter przykładowy i nie ograniczają inwencji Autora.
2. Autorski charakter – niedopuszczalne jest wykorzystywanie gotowych treści, chyba, że mają one status
jawnego, tj. oznaczonego w sposób czytelny i jednoznaczny, cytatu.
3. Systematyczność wpisów: blog powinien być prowadzony co najmniej przez miesiąc (30 dni). Wpisy
powinny pojawiać się regularnie (przynajmniej raz na kilka dni), ich liczba powinna być nie mniejsza niż
osiem, nie większa niż dwanaście. Objętość wpisu nie powinna być krótsza niż 1000 znaków i dłuższa
niż 2500 znaków.
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4. Wpisy mogą być opatrywane dowolnym materiałem ilustracyjnym: fotografiami, grafikami,
reprodukcjami dzieł sztuki, pod warunkiem, że są one dostępne na licencji Creative Commons.
Obowiązkiem Autora blogu jest troska o przestrzeganie praw autorskich (należy pamiętać o podaniu
źródeł użytych materiałów). Materiał ilustracyjny nie podlega ocenie Jury Konkursu.
5. Autor nie musi publikować pod własnym imieniem i nazwiskiem, może stworzyć fikcyjną postać blogera
(np. krytyka literackiego, podróżnika, hodowcy kotów itp.). Należy jednak zadbać o to, by była ona
spójna (charakterologicznie i stylistycznie). Konsekwencja, a także literackie walory kreacji narratora
piszącego blog podlegają ocenie Jury.
6. Wybór szablonu, kroju pisma, oprawy graficznej od momentu zgłoszenia do konkursu nie powinien
ulegać zmianie.
7. Organizatorzy Konkursu nie wprowadzają ograniczeń w promowaniu przez Autora swojego blogu na
portalach społecznościowych (np. na Facebooku).
8. Ewentualne odpowiedzi do komentarzy na blogu nie będą przez Jurorów brane pod uwagę w ogólnej
jego ocenie, o ile nie zostaną umieszczone jako osobny wpis i nie będą miały objętości określonej w
punkcie 3.
9. Do Konkursu nie mogą być zgłaszane blogi, które biorą już udział w innych konkursach. W przypadku
zgłoszenia do Konkursu o Nagrodę FanFila blogu już istniejącego ocenie podlegać będzie część blogu,
która powstała od momentu jego zgłoszenia do momentu zamknięcia Konkursu (tj. do 31 stycznia 2016
r.).
10. Dopuszcza się możliwość ponownego zgłoszenia tego samego blogu w kolejnej edycji Konkursu pod
warunkiem, że będzie on blogiem żywym, tj. wpisy będą się pojawiały nie rzadziej niż raz w miesiącu. Od
momentu zgłoszenia do konkursu obowiązują reguły określone w punkcie 3.
11. Blogi literackie, rozumiane jako zbiór odrębnych oryginalnych utworów Autora blogu (wierszy lub
opowiadań), nie będą brane pod uwagę. Oryginalną twórczość prozatorską i poetycką należy zgłaszać
w kategoriach: poezja i proza.
12. Laureaci i zwycięzcy Konkursu o Nagrodę FanFila w kategorii blog otrzymają pieczęć Laureata
(Zwycięzcy) Konkursu (w formacie cyfrowym) i będą ją mogli umieścić na swoim blogu. Linki do ich
blogów zostaną ulokowane na stronie Instytutu Filologii Polskiej UAM w zakładce Konkurs o Nagrodę
FanFila. Umieszczenie pieczęci nie jest obowiązkowe, stanowi jednak warunek umieszczenia linku do
nagrodzonego blogu na stronie Instytutu.
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Informacje dodatkowe:
Jury Konkursu w kategorii blog ocenia:
 oryginalność pomysłu;
 sposób realizacji: styl, kompozycję, spójność tematyczną i stylistyczną;
 walory kreacji podmiotu piszącego – jego wiarygodność i atrakcyjność jako postaci mającej zainteresować
grono odbiorców i zachęcić do czytania i komentowania blogu;
 szczególne walory literackie i językowe;
 merytoryczne walory blogu – jego wartość poznawczą adekwatną do tematu;
 ortografię i interpunkcję;
 na ogólną ocenę blogu ma wpływ także jego estetyka: czytelność strony, spójność materiałów wizualnych
(w tym także rodzaju czcionki) z zawartością. Jednakże udział tego ostatniego aspektu blogu stanowi
maksymalnie dziesięć procent jego ogólnej oceny.
Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować drogą elektroniczną do Sekretariatu Konkursu na
adres: fanfil@amu.edu.pl
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Zasady dotyczące prowadzenia blogu krytycznoliterackiego:
1. Blog krytycznoliteracki dotyczy recenzji książek. O wyborze recenzowanych dzieł decyduje Uczestnik.
2. Blog powinien zawierać minimum osiem recenzji o objętości nieprzekraczającej 2500 znaków.
3. Jeden wpis może zostać poświęcony dowolnej lekturze szkolnej.
4. Streszczenia i opisy dzieł nie są traktowane jako recenzja i nie będą brane pod uwagę przez Jury
Konkursu.
5. Obowiązkowo należy podać dane wydawnicze książki – imię i nazwisko autora, tytuł, wydawnictwo,
miejsce i rok wydania. Można również zamieścić zdjęcie okładki lub inny materiał ilustracyjny, zgodnie z
zasadami sformułowanymi w punkcie 4. Regulaminu Konkursu.
6. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jeden blog krytycznoliteracki założony na dowolnym serwisie
blogowym.
7. Na blogu powinny być umieszczane autorskie teksty niepublikowane nigdzie indziej.
8. Blog powinien być prowadzony przynajmniej przez miesiąc (30 dni). Czas ten liczony jest od momentu
zgłoszenia blogu do Konkursu do dnia 31 stycznia 2016 r.

Ocenie Jury podlegają:








oryginalność recenzji;
argumentacja;
poprawność językowa;
zgodność recenzji z treścią lektury;
sposób wykorzystania wiedzy humanistycznej;
dobór książek;
estetyka blogu.

Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować drogą elektroniczną do Sekretariatu Konkursu na
adres: fanfil@amu.edu.pl
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