
 
 

 

 

Regulamin I Konkursu Salon Książki Muzealnej  

Muzealna Książka Roku  

 

I. Organizatorzy i cel Konkursu 

 

Organizatorami I Konkursu Salon Książki Muzealnej – Muzealna Książka Roku, zwanego 

dalej Konkursem są: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Fundacja 

Historia i Kultura. 

 

Celem Konkursu jest wyróżnienie i promocja najlepszych publikacji wydanych przez muzea, 

których pierwsze wydania ukazały się na rynku w 2021 i 2022 roku.  

 

Konkurs towarzyszy Targom Książki Historycznej oraz Salonowi Książki Muzealnej, które 

odbywają się w dniach 24-27 listopada 2022 r. 

 

II. Zgłoszenia i kategorie konkursowe    

 

1. Do Konkursu mogą przystąpić muzea w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o 

muzeach (Dz. U. 1997, nr 5, poz. 24, z późn. zm.), których statut lub regulamin został 

uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

2. W Konkursie oceniane będą pierwsze wydania publikacji, których wydawcą lub 

współwydawcą są muzea.  

3. Na konkurs można zgłaszać publikacje wydane w formie tradycyjnej lub elektronicznej w 

latach 2021-2022.   

4. Z udziału w Konkursie wyłączone są tłumaczenia.  

5. Jeden wydawca może zgłosić na Konkursu nie więcej niż 3 tytuły publikacji. 

6. Organizatorzy przyznają nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach: 

A. Wydawnictwa naukowe   

B. Katalogi wystaw 

C. Wydawnictwa edukacyjne 



 
 

 

II. Jury i tryb przyznawania nagród i wyróżnień  

1. O przyznaniu nagród i wyróżnień decyduje pięcioosobowa Komisja Konkursowa  powołana 

przez Organizatorów.  

2. Przewodniczącego Komisji Konkursowej wybierają spośród siebie Członkowie Komisji 

większością głosów.  

3. Przewodniczący kieruje jej pracami i przewodniczy obradom. Jego kadencja kończy się wraz 

z ogłoszeniem nagród i wyróżnień danej edycji Konkursu i wręczeniem nagród. 

4. Członkowie jury mogą być powoływani w trakcie trwania konkursu jedynie w przypadku, gdy 

któryś z członków zrezygnuje z członkostwa lub ze względów obiektywnych nie będzie mógł 

wypełniać swoich obowiązków.  

5. Udział w pracach jury ma charakter honorowy. 

6. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie przewiduje się trybu odwoławczego 

7. Komisja Konkursowa ocenia książki pod względem: 

▪ merytorycznym i dydaktycznym 

▪ harmonii estetycznej, kojarzącej elementy merytoryczne, techniczne i projektowe książki 

▪ strategii dystrybucji i promocji publikacji i udostępniania książki czytelnikom. 

8. W ramach każdej z kategorii konkursowych Komisja Konkursowa przyznaje miejsce pierwsze 

oraz najwyżej dwa wyróżnienia.  

9. Komisja Konkursowa spośród przesłanych na Konkurs publikacji przyznaje dodatkowo 

nagrodę za najlepszą edytorsko wydaną książkę.    

10. Komisja Konkursowa ma prawo nie przyznać nagród. 

11. Za nagrodę w Konkursie dla laureata pierwszego miejsca w danej kategorii konkursowej 

uznaje się dyplom i statuetkę.  

12. Za nagrodę w Konkursie dla wyróżnionego muzeum oraz za najlepszą książkę pod względem 

edytorskim uznaje się dyplom. 

13. Laureat pierwszego miejsca w danej  kategorii konkursowej jest uprawniony  do posługiwania 

się tytułem „Laureat Konkursu Salon Książki Muzealnej – Muzealna Książka Roku 2021-

2022” wraz z nazwą kategorii nagrody. 

14. Muzeum wyróżnione w danej kategorii konkursowej uprawnione jest do posługiwania się 

tytułem „Muzeum Wyróżnione w Konkursie Salon Książki Muzealnej – Muzealna Książka 

Roku 2021-2022” wraz z nazwą kategorii.   

15. Laureaci i muzea wyróżnione są uprawnieni do korzystania w działaniach informacyjnych z 

logotypu Konkursu, dostępnego na stronie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony 

Zbiorów. 

 



 
 

 

 

III. Przesyłanie zgłoszeń 

 

1. W przypadku zgłoszenia wydawnictw drukowanych, muzeum przesyła drogą pocztową na 

adres Fundacji Historia i Kultura ul Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa: 

▪ formularz zgłoszenia wraz z wykazem książek (dokument do pobrania ze strony 

www.nimoz.pl)  

▪ 1 egzemplarz każdej ze zgłoszonych książek  

2. W przypadku zgłoszenia wydawnictw elektronicznych muzeum przesyła na adres 

elektroniczny fundacja@historiaikultura.pl:  

▪ formularz zgłoszenia wraz z wykazem książek (dokument do pobrania ze strony 

www.nimoz.pl)  

▪ plik w formacie pdf zgłaszanej książki 

3. Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 15 października 2022 r. (w przypadku zgłoszeń 

wydawnictw drukowanych decyduje data stempla pocztowego).  

4. Zgłoszenie książki w Konkursie jest jednoznaczne z zapewnieniem organizatorów, że 

wydawca książki akceptuje treść niniejszego Regulaminu. 

5. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych ze zgłoszeniem ani nie odsyłają książek 

nadesłanych na Konkurs. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do włączenia przesłanych książek do zbiorów 

bibliotecznych NIMOZ. 

 

IV. Ogłoszenie wyników Konkursu 

 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas 30. edycji Targów Książki Historycznej.  

2. Wyniki Konkursu zostaną przekazane mediom i opublikowane na stronie internetowej 

Organizatorów.  

 

V. Postanowienia końcowe 

 

Zmian Regulaminu Konkursu dokonują organizatorzy w trybie przez siebie ustalonym. 

Regulamin niniejszy został przyjęty przez organizatorów dnia 11 lipca 2022 r. 
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