
 

Regulamin konkursu Tarcza dla literatów 2022: Książka II 
 

1. Organizatorem konkursu Tarcza dla literatów 2022: Książka II (dalej: Konkurs) jest 

Instytut Literatury z siedzibą w Krakowie, ul. Smoleńsk 20/12, 31-112 Kraków, NIP 

6762562774, REGON 382684867, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego 

przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego pod numerem 112/2019 (dalej: 

Organizator). 

2. Do udziału w Konkursie upoważnieni są wszyscy autorzy, którzy w dniu 15 września 

2022 roku mają ukończone 18 lat.  
3. Przedmiotem Konkursu są polskojęzyczne książki z zakresu: literatury pięknej, 

literatury faktu, eseistyki, nauk o literaturze, krytyki literackiej oraz tłumaczeń wyżej 

wymienionych na język polski.  
4. Zgłoszenie powinno zawierać:  

• projekt książki zawierającej autorskie teksty Uczestnika  
• pisemne zobowiązanie współpracującego wydawnictwa do wydania książki (w 

razie uzyskania wsparcia) będącej przedmiotem projektu, w nakładzie nie 

mniejszym niż 300 egzemplarzy, w czasie do 10 grudnia 2022 roku  
• kosztorys wydania zgłaszanego tomu uwzględniający honorarium 

autorskie w wysokości 2500 PLN brutto  
• wniosek o zgłoszenie książki do Konkursu stanowiący Załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu  
5. Zgłoszenia do Konkursu należy składać w formie pisemnej, przesyłając je mailem na 

adres tarcza@instytutliteratury.eu. W temacie wiadomości należy podać „Tarcza dla 

literatów 2022: Książka” oraz imię i nazwisko, w treści maila zamieścić dane 

kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres zamieszkania), a do 

wiadomości załączyć pliki, o których mowa w pkt. 4. 

6. Książka zgłoszona do Tarczy musi stanowić wyłącznie efekt indywidualnej pracy  
twórczej uczestnika i nie może być obciążona prawami osób trzecich, w tym w 

szczególności nie może naruszać praw autorskich osoby trzeciej ani jej dóbr osobistych.  
7. Utwory wchodzące w skład zgłaszanych książek mogą być wcześniej publikowane na 

łamach prasy, w antologiach bądź w internecie (lecz nie w indywidualnych autorskich 

publikacjach opatrzonych numerem ISBN), o ile nie obciążają ich prawa osób trzecich, 

tj. w szczególności nie były przedmiotem umów o przeniesieniu praw autorskich ani 

umów licencyjnych wyłącznych. Zgłaszane projekty nie mogą być jednak wcześniej 

publikowane w zgłaszanym zestawieniu pod wspólnym tytułem ani nie mogą być w 

takiej postaci nagradzane w konkursach. Niedopełnienie tego warunku skutkować 

będzie wyłączeniem zgłaszanego projektu z Konkursu. 

8. Zgłoszenia należy nadsyłać do 15 września 2022 roku.  
9. Zgłoszone do Konkursu książki oceniać będzie powołana przez Organizatora komisja 

reprezentująca szeroki przekrój środowisk literackich, której skład zostanie podany do 

wiadomości publicznej najwcześniej po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, a 
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najpóźniej – przy ogłoszeniu rezultatów naboru. Kryterium oceny będzie jakość 

literacka nadesłanych tekstów według oceny członków komisji.  

10. Nagrodą w konkursie będzie możliwość pokrycia przez Organizatora części kosztów 

wydania zgłoszonej do Konkursu książki oraz wypłata honorarium autorskiego w 

kwocie 2500 PLN brutto (w przypadku publikacji sygnowanych nazwiskiem jednego 

autora). 

11. Rezultaty naboru zgłoszeń zostaną ogłoszone beneficjentom Tarczy do 30 września  
             2022 roku.  

12. Wydawca książki zobowiąże się, w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 3 niniejszego 

Regulaminu, do zawarcia z Organizatorem porozumienia o współpracy w zakresie 

wydania książki, w ramach którego Organizator ureguluje honorarium autorskie, a 

także pokryje część kosztów wydawniczych, zgodnie z ust. 10 niniejszego Regulaminu, 

a także do umieszczenia na stronie redakcyjnej oraz w materiałach promocyjnych 

informacji o współpracy z Instytutem Literatury w formie graficznej i tekstowej.  
13. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Instytutu Literatury. 


