
 

 

Biblioteka Kraków 

i Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa  

ogłaszają 

9. Konkurs im. Anny Świrszczyńskiej na Książkowy Debiut Poetycki 2022 

  

Zapraszamy poetów, którzy marzą o debiucie książkowym do udziału w dziewiątej już 

edycji konkursu na najlepszy zestaw wierszy 2022 roku. Nagrodę w konkursie stanowi 

wydanie wybranego przez jury tomu poetyckiego, spotkanie autorskie oraz promocja 

książki podczas tegorocznej NOCY POEZJI. Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 

2022 r. 

Ideą zainicjowanego w 2014 roku przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu 

Miasta Krakowa konkursu jest promocja debiutów poetyckich, poprzez wsparcie autorów u 

progu ich kariery zawodowej. Od roku 2021 organizatorem Konkursu jest Biblioteka Kraków. 

Patronką konkursu, począwszy od II edycji (2015), została Anna Świrszczyńska (1909-1984), 

wybitna polska poetka, autorka m.in. słynnego tomu „Jestem baba" (1972), która dokonała 

swoistej rewolucji w polskiej poezji, zarówno pod względem języka, jak i treści. Czesław 

Miłosz, w poświęconej poetce książce „Jakiegoż to gościa mieliśmy” napisał, że Anna 

Świrszczyńska pod wieloma względami „wyprzedziła swój czas”. Jako córka malarza 

swobodnie poruszała się „wśród znaków całego kulturalnego dziedzictwa”. O sprawach 

codziennego życia, pisała tak „jak żadna poetka polska się nie odważyła”. Już jej wczesne 

wiersze były „stylizowane, intertekstowe, jak się dziś mówi, naśladują, udają parodiują, 

igrają, czyli stosują sposoby, które stały się modne dopiero przy końcu stulecia” (cyt. za: Cz. 

Miłosz, „Jakiegoż to gościa mieliśmy”, Kraków, 2012, 46-47, 113). Wiersze Anny 

Świrszczyńskiej przetrwały próbę czasu. 

  

REGULAMIN KONKURSU 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy autorzy, którzy nie wydali wcześniej 

samodzielnej książki poetyckiej. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu niepublikowanych w formie 

książkowej wierszy stanowiących artystyczną całość i opatrzonych tytułem oraz 

hasłem/godłem[1]i. 

3. Zgłoszenie powinno zawierać: 

1) zestaw wierszy w dwóch jednakowych egzemplarzach (w postaci wydruków w formacie 

A4, bez projektu okładki i stron redakcyjnych), 

2) dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz krótka nota 

biograficzna) zawarte w osobnej, dołączonej do zestawu wierszy zaklejonej kopercie, 

opatrzonej tym samym hasłem/godłem co zestaw wierszy[2]ii. 



 

 

3) wersję elektroniczną zestawu wierszy w formacie edytowalnym (.doc lub .docx) - jeden 

egzemplarz na nośniku: CD lub pendrive, ewentualnie drogą mailową na adres: 

konkurs.poetycki@biblioteka.krakow.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: KSIĄŻKOWY 

DEBIUT POETYCKI 2022 oraz godłem/hasłem, o którym mowa w punkcie 2. 

4. Zgłoszenia należy nadesłać w terminie do 30 kwietnia 2022 roku (decyduje data stempla 

pocztowego) na adres: Biblioteka Kraków, pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków 

z dopiskiem: KONKURS IM. ANNY ŚWIRSZCZYŃSKIEJ: KSIĄŻKOWY DEBIUT 

POETYCKI 2022 

5. Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków jest równoznaczne z nieuwzględnieniem 

zestawu wierszy w konkursie. 

6. Tematyka prac jest dowolna. 

7. Liczba i układ wierszy w zestawie zależy wyłącznie od koncepcji Autora. 

8. Powołane przez organizatora Jury przyzna jedną nagrodę. Jury może również przyznać 

wyróżnienia. 

9. Nagrodę stanowić będzie wydanie zgłoszonego do konkursu tomu wierszy, spotkanie 

autorskie i promocja tomu podczas NOCY POEZJI 2022. Książka poetycka będzie 

rozdysponowana podczas NOCY POEZJI 2022. 

10. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 

zakresie koniecznym do przeprowadzenia konkursu. Szczegóły dotyczące przetwarzania 

danych osobowych znajdują się w Informacji Administratora o przetwarzaniu danych 

osobowych stanowiącej integralną część Regulaminu.  

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2022 r. Informacja o wynikach zostanie 

opublikowana na stronach Biblioteki Kraków i Magicznego Krakowa. Jury zastrzega sobie 

możliwość nie przyznania głównej nagrody. 

12. Werdykt zostanie ogłoszony uroczyście podczas Nocy Poezji 2022 i zamieszczony na 

stronie Internetowej Biblioteki Kraków (www.biblioteka.krakow.pl) 

13. Organizator zastrzega sobie, iż z chwilą ogłoszenia wyników konkursu nabywa 

nieodpłatną licencję do jednokrotnej publikacji nagrodzonych prac. 

14. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów. 

15. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie zestawu wierszy traktowane jest jako 

akceptacja wszystkich warunków regulaminu. 

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (+48) 12 61 89 122 w godzinach od 8.00 do 15.00 

(od poniedziałku do piątku). 

 Przypisy: 



 

 

 
i Hasło lub godło to indywidualne oznaczenie nadesłanego materiału przez Autora (kod cyfrowy, literowy lub 
dowolna kombinacja liter i cyfr – rodzaj pseudonimu stworzonego na potrzeby postępowania konkursowego). 

ii INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby 9. Konkursu im. Anny Świrszczyńskiej na 

Książkowy Debiut Poetycki 2022 jest Biblioteka Kraków, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

1) przeprowadzenia i realizacji konkursu, organizacji spotkania autorskiego z udziałem laureata oraz promocji 

jego książki podczas Nocy Poezji 2022 – na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

zwanego dalej „RODO”; 

2) rozliczenia konkursu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

3) prawnie uzasadnionego interesu Biblioteki dotyczącego udzielenia odpowiedzi na zapytania lub 

ewentualne roszczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przekazane członkom Jury powołanego przez Organizatora. Dane 

osobowe laureata konkursu oraz wyróżnionych uczestników konkursu, a w przypadku wyrażenia odrębnej 

zgody – także ich wizerunek, mogą być przekazywane, a następnie publikowane na:  

1) stronach internetowych Organizatora i Partnera (strona internetowa Magiczny Kraków), 

2) profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook, Instagram; 

3) kanale Organizatora na YouTube; 

4) portalach: krakowczyta.pl i w.bibliotece.pl; 

5) w wydawnictwach Organizatora. 

4. W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, 

USA (publikacja wizerunku na Facebooku/Instagramie) informuje, że spółka przystąpiła do programu Tarcza 

Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO: Facebook Inc: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC. 

W przypadku publikacji wizerunku w serwisie YouTube, dostawcą jest Google LLC. Zasady wykorzystania 

Państwa danych przez Google LLC, znajdą Państwo na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji 

konkursu, jego rozliczenia, udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania oraz przez okres, przez który 

przechowujemy dane zawarte w dokumentacji konkursowej w celach archiwalnych. W przypadku danych 

publikowanych przez Organizatora oraz w sytuacji wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku dane 

będą publikowane nie dłużej niż 2 lata. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe zostaną 

usunięte. 

6. Uczestnicy konkursu posiadają prawo: 

1) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w 

konkursie i możliwe jest przez przesłanie w wiadomości e-mail na adres: 

konkurs.poetycki@biblioteka.krakow.pl lub złożenie rezygnacji przez jej przesłanie na adres wskazany 

w ust. 1 albo złożenie osobiście w siedzibie Biblioteki Kraków; 

2) do żądania od Biblioteki Kraków dostępu do swoich danych oraz  prawo ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO; 

3) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie, konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie. Wyrażenie zgody uczestnika na 

rozpowszechnianie wizerunku, który będzie utrwalony podczas gali finałowej, jest dobrowolne i nie jest 

warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie, a konsekwencją jej niewyrażenia będzie brak 

możliwości zamieszczenia wizerunku Laureata i osób wyróżnionych rzecz Organizatora i Partnera Konkursu 

na wskazanych w ust. 3 polach eksploatacji. 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC
https://policies.google.com/privacy?hl=pl


 

 

 
8. Zakres przetwarzanych danych osobowych podany został w ust 3 pkt b) Regulaminu Konkursu i  obejmuje 

wyłącznie dane będące kategorią danych zwykłych, a w przypadku laureata i osób wyróżnionych – wizerunek 

utrwalony podczas Nocy Poezji 2022. 

9. Organizator nie będzie podejmował wobec uczestników konkursu zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 

będących wynikiem profilowania. 

10. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Bibliotekę Kraków danych osobowych mogą 

Państwo kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie 

wiadomości na adres poczty elektronicznej: iod@biblioteka.krakow.pl, korespondencyjnie na adres siedziby 

Biblioteki Kraków wskazany w ust. 1. lub osobiście w siedzibie Biblioteki (po wcześniejszym umówieniu 

wizyty). 

 

 


