WYDAWNICTWO

w roku jubileuszowym 2017 ogłasza konkurs na temat:

Jak to jest być luteraninem dzisiaj?
Czy Rok Reformacji coś pod tym względem zmienił?

Bieżące miesiące w Kościele upływają pod hasłem Roku Reformacji. Reformacja jest procesem, który rozpoczął się 500 lat temu,
ale trwa nadal – zarówno w Kościele, jak i naszych sercach. Zapraszamy do nadsyłania swoich refleksji i przemyśleń związanych
z życiem współczesnych ewangelików. Mogą one dotyczyć z jednej strony – własnej aktywności i zaangażowania związanych z Kościołem, z drugiej – z życiem i działalnością w swoim środowisku społeczno-zawodowym.
Czekamy na opis tego, w jaki sposób wasza ewangelicka tożsamość wpływa na kształt waszego życia.
Szczególnie ciekawe będzie:
 w jaki sposób, w czym wyraża się wiara nas, współczesnych luteran?
 jak przejawia się nasza pobożność?
 czy ewangelicki etos (w tym etos pracy) jest jeszcze dla nas żywy?
 jak jesteśmy postrzegani przez nieewangelickie otoczenie?
W zakresie drugiego, dopełniającego temat konkursu pytania prosimy o opisy konkretnych wydarzeń
czy sytuacji. Zapewne to wszystko wygląda inaczej w różnych diecezjach, w różnych parafiach i środowiskach, co może skłonić także czytelników „Zwiastuna Ewangelickiego” do własnych przemyśleń.
REGULAMIN KONKURSU

 W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie.
 Teksty, nigdzie dotąd niepublikowane, nie mogą przekroczyć
objętości 7500 znaków, czyli do 4 stron standardowego maszynopisu.
Prace
opatrzone godłem (pseudonimem) należy przysyłać

na adres: Wydawnictwo Augustana, pl. ks. M. Lutra 3,
43-300 Bielsko-Biała.
Jednocześnie w zamkniętej kopercie opatrzonym tym samym godłem (pseudonimem) należy podać dane autora
(imię i nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym,
e-mail).
 Termin nadsyłania prac: do 15.01.2018 roku. Obowiązuje
data stempla pocztowego.
Prace
oceniane będą przez jury powołane przez organizato
rów. Werdykt jury jest ostateczny. Dla autorów najlepszych

prac przewidziano nagrody: publikację tekstu oraz nagrody
rzeczowe.
 Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem autora o posiadaniu do tej pracy praw autorskich, uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody przez
autora na opublikowanie jego imienia i nazwiska, a także
umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych wydawnictwa oraz ich przetwarzanie do celów związanych z konkursem (z zachowaniem prawa autora do wglądu do własnych danych i ich poprawiania).
 Wydawnictwo Augustana zastrzega sobie prawo do bezpłatnego
i bezterminowego wykorzystania nadesłanych prac lub ich
fragmentów na łamach „Zwiastuna Ewangelickiego” w wydaniu
papierowym i internetowym oraz w innych publikacjach Wydawnictwa Augustana w formie drukowanej lub elektronicznej.

