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Statut „Karkonoskiej Nagrody Literackiej“


§ 1 


Stowarzyszenie Pielęgnacji Kultury i Sztuki Śląskiej (VSK) przy wsparciu Saksońskiego Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze ustanawiają nagrodę, która nosi 
nazwę Karkonoska Nagroda Literacka. Celem tej nagrody jest m.in. skierowanie uwagi na pisarzy, którzy 
intensywnie zajmują się literaturą i kulturą Śląska. Nagroda ma być przyznawana w uznaniu dzieła życia, 
wybitnych osiągnięć lub jako wsparcie młodego pokolenia. To wyróżnienie premiuje wybitne osiągnięcia 
literackie, które odznaczają się szczególną wymową humanitarną i służą duchowi porozumienia.   


§ 2 


Nagroda ma premiować wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury, które, czy to przez osobę laureata, czy przez 
jego dorobek, odnoszą się do życia kulturalnego Śląska.


§ 3 


Nagroda może być przyznawana zarówno osobom fizycznym jak też prawnym lub grupom osób oraz 
instytucjom.  


§ 4 


VSK przyznaje nagrodę co dwa lata, począwszy od roku 2019 - zawsze przed 20. grudnia odnośnego roku. 

(2) Nagroda będzie przyznawana w wysokości  3.000,00 Euro wraz z dyplomem. 

(3) Nagroda może być podzielona między większą liczbę laureatów.

(4) Uroczyste wręczenie nagrody będzie się odbywać pod patronatem Premiera Saksonii i Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego lub ich przedstawicieli.


§ 5 


(1) Prawo do zgłaszania kandydatur do nagrody ma każdy mieszkaniec Wolnego Państwa Saksonii oraz 
Województwa Dolnośląskiego i Śląskiego. 

(2) Zgłoszenia kandydatur muszą zostać złożone w VSK do dnia 30 września roku, w którym ma być przyznana 
nagroda. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis osiągnięć kandydata.


§ 6


Dla potrzeb wyłonienia laureata tej nagrody zostanie uformowane niezależne Jury, którego skład reguluje 
paragraf 6  (2).

Jury składa się co najmniej: z przedstawiciela Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze jako 
przewodniczącego Jury, przewodniczącego VSK, przedstawiciela rządu Wolnego Państwa Saksonii, 
przedstawiciela Uniwersytetu Wrocławskiego.

  

Vorstand: Christopher Schmidt-Münzberg ◦ Franz Friedrich Prinz von Preußen ◦ Dr. Józef Zaprucki ◦ Brigitte Stammann ◦ Stefan Barnowski 
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§ 7 


(1) Posiedzenia Jury zwołuje przewodniczący VSK.  

(2) Posiedzenia Jury odbywają się przy drzwiach zamkniętych.

(3)  Jury podejmuje uchwały większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego;  

(4)  Jury ma kworum, gdy obecnych jest co najmniej dwie trzecie członków. 

(5) Jury składa się  z 6 członków, wybieranych przez walne zgromadzenie na okres 4 lat. Jeśli nastąpi 
przedwczesna rezygnacja więcej niż jednego członka, to konieczne będzie przeprowadzenie wyborów 
dodatkowych.


Pierwsze  Jury (2019-2021) składa się z następujących osób:

Dr. Józef Zaprucki, KPSW (Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze),  VSK (Stowarzyszenie na 
Rzecz Pielęgnowania Sztuki i Kultury Śląska, Görlitz)

Dr. Jens Baumann, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Saksonii, Dresden

Prof. Dr. Lucjan Puchalski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. Dr. Danuta Rytel-Schwarz, Uniwersytet  Lipski

Christopher Schmidt-Münzberg, przewodniczący VSK

Dr. Magdalena Gebala, Niemieckie Forum Kulturalne-Wschodnia Europa’ 
Sven-Alexis Fischer, VSK 

(6) Jury ma za zadanie, by co dwa lata wyłonić laureata nagrody literackiej.

(7) Posiedzenia Jury są protokołowane. 

(8) Jury decyduje  kwalifikowaną większością głosów. Decyzja Jury jest niezależna, droga prawna jest 
wykluczona. 


§ 8 


Jury podejmuje werdykt co najmniej na miesiąc przed terminem wręczenia nagrody.  

(2) Jeśli przed terminem wręczenia nagrody laureat odmówi jej przyjęcia, to Jury może wybrać innego laureata 
spośród zgłoszonych osób.

(3) Gdyby wskazanie laureata okazało się niemożliwym, to następne wręczenie nagrody może odbyć się z 
pominięciem paragrafu 4 już w następnym roku. Odnośną decyzję podejmuje Jury.

(4) Jeśli w myśl paragrafu 4 ust. 3 nagroda zostanie podzielona między większą liczbę kandydatów, to Jury 
będzie zobowiązane do ustalenia wysokości dotacji przypadającej na poszczególnych laureatów.

(5) Koszty prac Jury i oraz koszty wręczenia nagrody ponosi VSK, korzystając z wsparcia Wolnego Państwa 
Saksonii. 


 § 9 


Nagroda literacka nie jest rozpisywana. W roku, w którym ma być przyznana, należy w odpowiedniej formie 
poinformować publicznie o trwającym konkursie. Pisemne zgłoszenia własnej osoby są dopuszczalne ale nie na 
porządku dziennym. 


§ 10  


Statut wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 

Vorstand: Christopher Schmidt-Münzberg ◦ Franz Friedrich Prinz von Preußen ◦ Dr. Józef Zaprucki ◦ Brigitte Stammann ◦ Stefan Barnowski 


