Prémio literário “Insula Europea”
Concurso literário
No interior do projecto “Ottobre piovono libri. I luoghi della lettura”, organizado pelo Centro per il Libro,

em colaboração com a Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, a Unione delle Province
d’Italia e a Associazione Nazionale Comuni Italiani,
conjuntamente com o prémio literário “Insula romana” para obras literárias em língua italiana,

a Associazione Pro Loco di Bastia Umbra, junto com as associações Nube e Voci di Babele,
organiza a 1ª edição do prémio literário internacional “Insula Europea” para autores com menos
de 35 anos de idade, que sejam cidadãos da União Europeia, que já tem uma obra de prosa
publicada num dos países da União Europeia que não seja a Itália, escrita numa das línguas oficiais
da União Europeia.
Todas as obras publicadas depois do 1º de Janeiro de 2008 serão admitidas ao concurso.
A participação ao concurso è gratuita e cada autor pode mandar só uma obra.
A obra terá que ser inviada em 3 (três) exemplares à seguinte morada:
Premio letterario “Insula europea”, c/o Carlo Pulsoni
Facoltà di Lettere
piazza Morlacchi 11
I-06123 Perugia
Italia
antes do 31 de julho de 2009. As obras que chegarão depois desta data não serão avaliadas.
As obras não serão devolvidas aos autores.
Os textos serão avaliados pelo seguinte júri:
- Olimpia Bartolucci (Associazione Pro Loco di Bastia Umbra)
- Dois representantes do Associazione NUBE
- Dois representantes do Associazione Voci di Babele
- Carlo Pulsoni (Università degli Studi di Perugia)
- Maurizio Tarantino (Director das Bibliotecas de Perugia)
A opinião deste júri não è questionável.
O vencedor será proclamado a XX de Outubro de 2009 em XX de Perugia durante a abertura
de “Leggere e scrivere tra più culture: libri e biblioteche nella Comunità Europea”.
Apresentação e premiação da obra vencedora terão lugar sexta-feira, a 30 de Outubro de
2009 às 16h00 em XX de Perugia.

O autor da obra vencedora receberá um montante de 1000,00 €. Os gastos de viagem e de hotel
serão pagos pela organização do prémio.

Se o montante do prémio não for retirado pelo vencedor, o mesmo ficará à disposição da
organização do prémio.
Perugia, a 11 de Junho de 2009

O Director do prémio Carlo Pulsoni
O Presidente da Associazione Pro Loco di Bastia Umbra Daniela Brunelli
O Presidente da Associazione NUBE Marco Prandoni
O Presidente da Associazione Voci di Babele Chiara Bacoccoli
Para mais informações: info@insulaeuropea.eu
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