
Regulamentul „Burselor și rezidențelor de creație literară Cărturești”
Ediția 2: 2021 - 2022

A. Definire:
Art. 1. Bursele și rezidențele de creație literară Cărturești se acordă scriitorilor români cu vârsta
cuprinsă între 30 și 50 de ani.
Art. 2. Se acordă 4 burse, respectiv 4 rezidențe de creație pentru categoriile roman, proză scurtă,
poezie și eseu + o „Bursă specială a juriului” care va fi oferită unui dosar de candidatură
remarcat de juriu pe parcursul selecției, la oricare dintre categoriile literare menționate: roman,
proză scurtă, poezie și eseu. Astfel, vor fi acordate în total 5 burse și 5 rezidențe de creație
literară.*
*Numărul burselor și cuantumul lor pot suferi modificări de la un an la altul, conform deciziei
organizatorilor.
Art.3. Pentru ediția a doua, 2021 - 2022, cuantumul fiecărei burse este de 1300 de euro net.
Art.4. Pentru fiecare rezidență de creație, Fundația Cărturești plătește locurilor gazdă cheltuielile
necesare de întreținere și utilități în cuantumul a 400 de euro pentru fiecare scriitor.
Art. 5. Bursele și rezidențele de creație sunt oferite de Fundația Cărturești în parteneriat cu
Asociația Maria și Pro Patrimonio.

B. Procedura de selectare a bursierilor:
Art. 6. Deschiderea perioadei de înscriere, precum și calendarul de desfășurare sunt anunțate
prin comunicat de presă și pe canalele de comunicare Cărturești.
Art. 7. Bursele sunt oferite printr-un concurs de proiecte, iar autorii interesați se pot înscrie
trimițând următoarele:

- O scrisoare de intenție (maximum 750 de cuvinte) care să conțină: o descriere a
proiectului literar propus și stadiul de lucru vizat pentru rezidență (dacă volumul se află
într-o etapă de început, de mijloc, de planificare, de finalizare etc.)

- Un fragment extras din proiectul literar cu care se înscriu (5 poeme și maximum 10
pagini pentru proză/eseu) menționând una dintre categoriile: proză scurtă, roman, poezie
sau eseu*.

*Pentru categoria eseu, nu sunt acceptate lucrările academice sau studiile specializate, care prin
natura lor fac obiectul unor burse de cercetare.
Art. 8. Autorii interesați se pot înscrie la o singură categorie dintre cele patru (roman, proză
scurtă, poezie sau eseu), enunțată clar în subiectul e-mailului trimis.
Art. 9. Nu sunt acceptate texte scrise în alte limbi decât limba română.
Art. 10. Documentele necesare înscrierii se trimit pe e-mail, la adresa burse@carturesti.net,
respectând următoarele specificații:

- Documentele necesare înscrierii vor fi în format pdf sau doc.
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- Nu sunt recomandate linkuri de transfer. În cazul în care documentele vor fi trimise astfel,
candidatul își asumă responsabilitatea pentru situația în care link-ul expiră înainte de a fi
deschis.

- Scrisoarea de intenție trebuie să conțină datele de contact ale candidatului: număr de
telefon și adresă de e-mail valide.

- Respectarea termenului limită anunțat oficial. Candidaturile care depășesc termenul de
înscriere nu vor fi luate în considerare.

- Respectarea criteriului de vârstă enunțat. Candidaturile care nu se încadrează în criteriul
de vârstă nu vor fi luate în considerare.

Art. 11. Autorii interesați se pot înscrie consecutiv de la un an la altul, indiferent dacă au
beneficiat sau nu de bursă, indiferent dacă se înscriu la aceeași categorie literară sau la una nouă,
dacă sunt autori deja publicați sau debutanți.
Art. 12. Scriitorii care au beneficiat de bursă se pot înscrie numai în baza unui proiect nou, care
nu a beneficiat de bursă  la ediția anterioară și doar după ce cartea care a beneficiat de bursă a
fost publicată.
Art. 13. După examinarea fragmentului propus și a scrisorii de intenție, juriul stabilește lista
câștigătorilor, precum și lista de așteptare a celor care îi vor înlocui pe aceștia în cazul unui
abandon sau al unei situații neprevăzute.

C. Contractarea bursierilor:
Art. 14. Beneficiarii burselor și rezidențelor de creație literară semnează un acord prin care se
angajează să respecte atât regulamentul locurilor de rezidență, cât și obligațiile față de
organizatorii proiectului.
Art. 15. Sumele de bani echivalente burselor se acordă în momentul începerii rezidențelor. La
inițiativa organizatorilor, suma poate fi transferată în două tranșe: jumătate din sumă cu o
săptămână înainte de începutul perioadei de rezidență și cealaltă jumătate, la debutul
rezidențelor.
Art. 16. Plata sumei de bani se va realiza în lei, la cursul BNR din data plății, în contul IBAN
deschis pe numele beneficiarului.
Art. 17. Scriitorii vor desfășura rezidența de creație pe o perioadă de o lună în intervalul pus la
dispoziție de organizatori*.
*Aceste informații vor fi cuprinse în comunicatul proiectului.

D. Obligațiile Autorului

Art. 18. Autorul este obligat să solicite includerea următoarei clauze speciale în contractul de
editare încheiat cu editura care va publica cartea scrisă cu ajutorul Burselor și rezidențelor de
creație Cărturești:
„Editorul se obligă să includă pe coperta a IV-a a fiecărui volum publicat următoarea mențiune:
«Carte scrisă cu sprijinul Burselor Cărturești», însoțită de logo-ul proiectului. Editorul se obligă
să trimită organizatorilor Burselor și rezidențelor Cărturești spre aprobare coperta a IV-a cu 3 zile
înaintea tipăririi ei.”



Organizatorii se obligă să-și exprime eventualele obiecții asupra copertei a IV-a în decurs de 1 zi
de la primirea acesteia.

Art. 19. În măsura în care Fundația Cărturești va solicita, Autorul este obligat să îi transmită
un fragment din carte sau din capitolele scrise cu ajutorul Burselor și rezidențelor de creație
Cărturești, cuprins între 1000 și 2000 de caractere, pentru publicarea pe canalele de comunicare
Cărturești (blog, pagini de socializare oficiale etc.) înaintea apariției oficiale a cărții.

Art. 20. În măsura în care Fundația Cărturești va solicita, Autorul este obligat să participe la
maximum 2 (două) evenimente de tipul lansare, lectură publică, dezbatere literară organizată de
Cărturești în perioada 1 martie 2022 - 30 martie 2023.

Art. 21. Autorul se obligă ca, pe perioada rezidenței, să respecte măsurile de protecție sanitară
pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19 impuse de legislația în vigoare și
recomandările de sănătate publică făcute de autorități, precum și regulamentul de ordine
interioară al caselor de rezidență, luând cunoștință de faptul că aceste case au obiecte și mobilier
de patrimoniu și funcționează parțial ca muzeu.

E. Prevederi privind confidențialitatea datelor

Art. 22. Prin înscrierea la Bursele și rezidențele de creație literară Cărturești, scriitorii
participanți își dau acordul ca numele lor să fie folosite în scop de informare publică privind
desfășurarea proiectului (comunicate de presă, informări pe canalele de comunicare Cărturești)

Art. 23. Prin înscrierea la Bursele și rezidențele de creație literară Cărturești, scriitorii își dau
acordul ca organizatorii să folosească fragmente din „Scrisoarea de intenție”, cu scopul de
informare sau de promovare a proiectului Burselor și rezidențelor de creație literară

Art. 24. Fragmentele de text care fac obiectul proiectului literar propus de autor pentru Bursele
și rezidențele de creație literară Cărturești cad sub incidența drepturilor de autor și nu vor fi
folosite în niciun fel de către organizatori fără acordul autorilor.


