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Organizatorem konkursu o Nagrodę Hiacintus Silaesius jest Biblioteka Śląska oraz
Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka.
Celem konkursu jest promowanie i wyróżnienie wartościowych publikacji, które
poprzez swoje przesłanie promują wartości chrześcijańskie.
Nagrody i wyróżnienia przyznaje Jury, powoływane przez organizatorów na okres
czterech lat. Jury spośród siebie wybiera przewodniczącego i sekretarza.
Nagroda Hiacintus Silaesius jest przyznawana corocznie i otrzymuje ją autor
lub wydawnictwo publikujące książkę, dostrzeżoną i wysoko ocenioną przez Jury.
Nagroda honorowa przyznawana jest osobie lub instytucji propagującej kulturę słowa,
popularyzującej wiedzę i czytelnictwo.
Każdy nagrodzony otrzymuje statuetkę i dyplom. Dopuszcza się możliwość
przyznania nagrody pieniężnej.
Wysokość nagrody pieniężnej dla laureata co roku ustalają organizatorzy.
Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do konkursu są:
a. wydawnictwa uczestniczące w Kiermaszu Wydawców Katolickich
w Katowicach,
b. przewodniczący Jury,
c. członkowie Jury,
d. inne osoby lub instytucje, które prześlą swoje zgłoszenia w formie pisemnej
w wyznaczonym terminie na adres Wydawnictwa:
Księgarnia św. Jacka Sp. z o.o.
ul. Warszawska 58
40-008 katowice
Z dopiskiem „Nagroda Hiacintus Silaesius”.
Do tegorocznej edycji konkursu można zgłaszać publikacje, które ukazały się
pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2010 roku. Do konkursu będą kwalifikowane
jedynie pierwsze wydania książki.
Do zgłoszenia Wydawca, jak i każdy inny podmiot zgłaszający, musi załączyć 1 egz.
każdej ze zgłoszonych publikacji oraz swoje pisemne uzasadnienie. Po rozstrzygnięciu
konkursu książki zostaną przekazane dla jednej z bibliotek Archidiecezji.
Jury podczas posiedzeń dokonuje wyboru publikacji i ustala poprzez głosowanie
laureatów w poszczególnych kategoriach (książka, wydawnictwo). Wyłania także
poprzez głosowanie tajne, zwykłą większością głosów, laureata nagrody honorowej.
Ogłoszenie wyników w poszczególnych kategoriach nastąpi podczas uroczystego
otwarcia VII Kiermaszu Wydawców Katolickich w Katowicach 27 maja br. w auli
Wydziału Teologicznego UŚ, Katowice ul. Jordana 18. Laureat nagrody honorowej
zostanie ogłoszony w czasie ceremonii wręczania nagrody.
Wręczenie nagród odbywa się corocznie podczas trwania Kiermaszu Wydawców
Katolickich.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 30 kwietnia 2011 r. Zgłoszenia które
zostaną nadesłane po powyższym terminie nie będą uwzględniane. Decyduje data
stempla pocztowego.

