Regulamin Konkursu na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2021
I. Organizatorzy
Organizatorami konkursu na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2021, zwanego dalej
Konkursem, są: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
oraz Fundacja Historia i Kultura.
Celem Konkursu jest wyróżnienie i promocja wydawców najlepszych publikacji akademickich i naukowych,
których pierwsze wydania ukazały się na rynku w 2019, 2020 i 2021 roku.
Konkurs towarzyszy Targom Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2021, które odbywają się równolegle
z plenerową edycją Warszawskich Targów Książki, w dniach 9-12 września 2021 r.
II. Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania Nagród
1. Do Konkursu mogą przystąpić wszyscy polscy wydawcy, także ci, którzy nie biorą udziału w Targach
Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2021.
2. W Konkursie oceniane będą pierwsze wydania recenzowanych książek naukowych, podręczników
akademickich, monografii i serii wydawniczych - wydane w roku 2019 (niezgłoszone do Konkursu
ACADEMIA 2019), wydane w roku 2020 (niezgłoszone do Konkursu ACADEMIA 2020) oraz w 2021
(przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń do Konkursu), w formie tradycyjnej książki drukowanej.
3. Z udziału w Konkursie wyłączone są tłumaczenia oraz słowniki, encyklopedie i poradniki.
4. W Konkursie nagradzani są wydawcy, a organizatorzy przyznają nagrody w trzech kategoriach:
 Nagroda Główna ACADEMIA 2021
 Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie
nauk społecznych i humanistycznych
 Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie
nauk technicznych i ścisłych.
5. Oprócz wyżej wskazanych nagród organizatorzy przyznają wyróżnienia za opracowanie edytorskie,
a także mogą przyznać wyróżnienia we wszystkich wymienionych wyżej kategoriach.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość innego niż opisany w punkcie nr 4 i 7 podziału nagród
i wyróżnień.
7. Zwycięzcy otrzymują dyplomy oraz nagrody:
 2 000 zł – Nagroda Główna ACADEMIA 2021
 1 000 zł – Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla najlepszej publikacji akademickiej
w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 1 000 zł - Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej dla najlepszej publikacji akademickiej
w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych.
Laureaci Konkursu uprawnieni są do posługiwania się w mediach, materiałach promocyjnych
i wewnętrznych dot. nagrodzonej publikacji tytułem „Laureat Konkursu ACADEMIA 2021” wraz z nazwą
kategorii nagrody.
Laureaci uprawnieni są ponadto do korzystania z logotypu Konkursu oraz znaku graficznego „Laureat
Konkursu ACADEMIA 2021”, dostępnych na stronie Konkursu.
Laureat konkursu nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
Warunkiem wypłaty nagrody jest przesłanie przez laureata numeru rachunku bankowego, na adres:
biuro@historiaikultura.pl w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Nagroda zostanie
wypłacona w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
8. O przyznaniu nagród i wyróżnień decyduje Komisja Konkursowa. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie
przewiduje się trybu odwoławczego.

9. Komisja Konkursowa ocenia książki pod względem:
 merytorycznym i dydaktycznym
 harmonii estetycznej, kojarzącej elementy merytoryczne i techniczne książki.
10. W skład Komisji Konkursowej, ustalanej dla każdej edycji Konkursu, wchodzą wybitni specjaliści
zaproszeni przez organizatorów oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych w organizację Targów
Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA.
11. Przewodniczącego Komisji Konkursowej dla każdej edycji Konkursu wybierają spośród siebie
Członkowie Komisji. Przewodniczący kieruje jej pracami i przewodniczy obradom. Jego kadencja kończy
się wraz z ogłoszeniem laureatów i wręczeniem nagród.
III. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia udziału w Konkursie dokonuje wydawca przesyłając w wersji papierowej podpisany
formularz zgłoszenia wraz z wykazem książek (oba dokumenty do pobrania ze strony
www.historiaikultura.pl) oraz 2 egz. każdej wytypowanej do Konkursu pozycji, w terminie do 9 lipca
2021 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres organizatorów Konkursu:
Konkurs ACADEMIA 2021
Fundacja Historia i Kultura
ul. Hankiewicza 2
02-103 Warszawa
UWAGA! Wykaz zgłaszanych książek należy także przesłać w wersji elektronicznej drogą mailową w
ww. terminie, na adres: program@historiaikultura.pl
2. Jeden wydawca może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 5 publikacji.
3. Dla wydawców, którzy biorą udział w Targach Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2021,
uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
4. Dla wydawców, którzy nie są wystawcami Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2021,
zgłoszenie jednej książki jest bezpłatne. Za zgłoszenia kolejnych książek wydawcy zobowiązani są uiścić
opłatę w wysokości 70 zł + VAT za każdą zgłoszoną publikację.
5. Zgłoszenie książki w Konkursie jest jednoznaczne z zapewnieniem organizatorów, że wydawca książki
akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
6. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych ze zgłoszeniem ani nie odsyłają książek nadesłanych na
Konkurs.
7. Zgłoszone książki zostaną przeznaczone na potrzeby konkursu dla publiczności i / lub przekazane
bezpłatnie wybranym bibliotekom uczelnianym.
IV. Ogłoszenie wyników konkursu
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas drugiego dnia Targów tj. 10 września 2021 roku.
2. Wyniki Konkursu zostaną przekazane mediom i opublikowane na stronie internetowej Targów
ACADEMIA.
3. Książki nagrodzone i wyróżnione w Konkursie będą eksponowane w czasie Targów w oznaczonym
i wyróżnionym miejscu.
V. Postanowienia końcowe
Zmian Regulaminu Konkursu dokonują organizatorzy w trybie przez siebie ustalonym.
Regulamin niniejszy został przyjęty przez organizatorów dnia 6 maja 2021 r.

