
 

Scriptieprijs Poëziecentrum – Reglement 

Poëziecentrum wil de studie naar Nederlandse poëzie, vertaalde Nederlandse poëzie en poëzie in 

Nederlandse vertaling stimuleren en richt daartoe een jaarlijkse scriptieprijs voor poëzie in. 

1. Voor de scriptieprijs van Poëziecentrum komen scripties in aanmerking die in het voorgaande 

academisch jaar voorgelegd zijn aan of beoordeeld zijn aan een Vlaamse of Nederlandse universiteit 

of hogeschool, of aan een vakgroep neerlandistiek van een buitenlandse universiteit of hogeschool, 

om een graad als MA of licentiaat te behalen. De prijs wordt uitgereikt aan de auteur van de beste 

afstudeerscriptie met betrekking tot poëzie. Bedoeld worden studies naar de poëtica of receptie van 

een werk of oeuvre, analyses van 1 gedicht, een reeks, een dichtbundel of het werk van een dichter, 

tekstgenetische studies, institutioneel onderzoek naar poëzie enzovoort. Komen niet in aanmerking: 

tekstedities. Naast werken van individuele auteurs komen ook werken met een collectief 

auteurschap in aanmerking, op voorwaarde dat ze inhoudelijk, in uitwerking en in presentatie, een 

harmonisch geheel vormen. Een auteur (individu of collectief) mag maar één werk indienen per keer. 

De jury van de wedstrijd bepaalt uiteindelijk of een ingezonden scriptie al dan niet voldoet aan deze 

criteria. 

2. De scriptie is gesteld in het Nederlands of het Afrikaans en gaat over Nederlandse poëzie, 

Nederlandse poëzie in vertaling of poëzie in Nederlandse vertaling. 

3. De scripties worden beoordeeld door een deskundige jury, aangesteld door Poëziecentrum, onder 

het juryvoorzitterschap van de directeur van Poëziecentrum. Ze zullen beoordeeld worden op 

wetenschappelijke waarde en maatschappelijke relevantie. Promotoren van ingediende scripties 

kunnen geen deel uitmaken van de jury. De juryberaadslaging is geheim, de jury zal een juryverslag 

maken. De deelnemers worden op de hoogte gesteld door het secretariaat; over de uitslag wordt 

niet gecommuniceerd. 

4. Poëziecentrum voorziet 3 prijzen. De eerste prijs bestaat uit een geldbedrag van 500 € en een jaar 

lang een gratis abonnement op Poëziekrant, de tweede prijs is een gratis abonnement op 

Poëziekrant voor een jaar en een poëzieboekenpakket, de derde prijs  is een gratis abonnement op 

Poëziekrant voor een jaar. De winnaars worden bekend gemaakt op Gedichtendag 2014. De jury 

behoudt zich het recht toe een of meerdere prijzen niet toe te kennen. De jury kan ook eervolle 

vermeldingen uitreiken. De winnaars zijn verplicht aanwezig bij een eventuele uitreiking. Wie niet 

aanwezig kan zijn, ontvangt de prijs niet. 

 

 

 



5. Scripties worden  op papier ingezonden in zesvoud voor 30 september 2013 naar: 

Poëziecentrum vzw 

Scriptieprijs 

Vrijdagmarkt 36 

9000 Gent 

en worden vergezeld van een brief met volgende gegevens: Voornaam, naam, adres, e-mail adres, 

telefoonnummer, afstudeerrichting, universiteit/hogeschool, naam van de promotor, een 

samenvatting van de scriptie van maximaal 1 A4. Daarnaast wordt ook een digitale versie verstuurd 

naar carl.destrycker@poeziecentrum.be  

6. Poëziecentrum verwerft het recht de ingezonden scripties te gebruiken voor publicaties. De 

inzender vrijwaart Poëziecentrum voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk van 

auteursrechten. Een exemplaar van elke ingezonden scriptie wordt – zonder vergoeding – 

opgenomen in de collectie van Poëziecentrum. 

7. Door hun inzending verklaren de deelnemers zich akkoord met het reglement. 
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