
  
 

REGULAMIN 
KONKURSU LITERACKIEGO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA WYDAWCÓW KSIĄŻEK 
 

zatwierdzony przez  Zarząd Główny  PTWK w dniu 29 listopada 2011  roku  

 
 
       §  1 
 

1. Organizatorami Konkursu Literackiego PTWK jest Polskie Towarzystwo Wydawców 
Książek z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30 lok. 156 przy współpracy 
Biblioteki Raczyńskich z siedzibą w Poznaniu, plac Wolności 19. 
 

2. W pracach przygotowawczych związanych z konkursem funkcję koordynatora 
sprawuje powołany przez  ZG PTWK Komisarz Konkursu.  
 

3. Ostatecznej oceny książek i rozdziału nagród dokonuje 7-osobowe Jury Konkursu,       
powołane przez  ZG PTWK, składające się z uznanych i cenionych polskich krytyków 
literatury współczesnej.  
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Jury. 
 

4. W pracach jury uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele:  
Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek i Biblioteki Raczyńskich.  
Dokumentację posiedzeń prowadzi Komisarz Konkursu. 

 
                                                                       §  2 
 
Przedmiotem Konkursu są cztery dziedziny polskiej twórczości literackiej:  

 poezja,  

 proza,  

 eseistyka  

 literatura dla dzieci i młodzieży. 
 
Konkurs ma charakter promocyjny i uczestniczyć w nim mogą autorzy prac opublikowanych 
w ciągu ostatnich dwóch lat, mający w swoim dorobku nie więcej niż trzy książki w zgłoszonej 
do Konkursu kategorii. 
 

§  3 
 
Konkurs Literacki PTWK odbywa się co 2 lata. 
 
       §  4 
 
Prace publikowane w kraju lub za granicą mogą zgłaszać do konkursu wydawcy, autorzy, 
czytelnicy. Zgłoszenia wraz z 3 egzemplarzami książki należy nadsyłać w terminie i trybie 
zgodnym z wytycznymi sformułowanymi w ogłoszonym przez organizatora komunikacie 
podanym do wiadomości publicznej.   
 
       
 



 
      § 5 
 
Z nadesłanych na Konkurs książek Jury wyłania grupę książek nominowanych do nagrody  
w każdej z czterech kategorii. 
W ostatnim etapie Jury przyznaje – w głosowaniu jawnym – 4 równorzędne nagrody 
finansowe po jednej dla każdej kategorii. 
 
      §  6 
 
Wyniki Konkursu podawane są do powszechnej wiadomości w prasie i innych środkach 
masowego przekazu. 
 
      §  7 
 
Wręczenie nagród i dyplomów następuje podczas uroczystości kończącej konkurs.  
Organizatorzy przewidują możliwość  dodatkowych spotkań promocyjnych z laureatami.  
  
      §  8 
 
Szczegółowe zasady organizacyjne poszczególnych edycji Konkursu opracowywane  są przez 
komisarza konkursu. 
 
      § 9 
 
Zwrot kosztów podróży przysługuje:  

1. Laureatom przybywającym na uroczystość wręczenia nagród. 
2. Jurorom.  
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