
Regulamin konkursu 

o Nagrodę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk  

za najlepszą publikację o Wielkopolsce 

 

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ukończywszy 160. rok działalności, chcąc 

przypomnieć działania swych członków na rzecz polskiej nauki i kultury, doprowadzenia do 

powstania Uniwersytetu i tworzenia płaszczyzny integracji i interdyscyplinarnej dyskusji, 

upowszechniania i popularyzacji wyników badań oraz zachowania dziedzictwa kulturowego 

ustanawia Nagrodę za najlepszą publikację poświęconą Wielkopolsce. Jej celem jest 

wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematy związane  

z Wielkopolską oraz propagowanie czytelnictwa i popularyzacja wiedzy o regionie. 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Nagroda może być przyznawana zarówno autorom, jak i wydawcom publikacji  

o Wielkopolsce i Wielkopolanach, napisanych w języku polskim, ogłoszonych zarówno  

w formie drukowanej, jak i elektronicznej, wyróżniających się oryginalnością, wybitnym 

poziomem literackim i edytorskim, reprezentujących dowolny gatunek literatury pięknej, 

naukowej lub popularnonaukowej. W ocenie publikacji brana będzie pod uwagę jej strona 

merytoryczna, językowa, redakcyjna i edytorska. 

2. Nagrody mogą być przyznane w dwóch kategoriach: 

a) literatura naukowa 

b) literatura popularnonaukowa, beletrystyka (w tym literatura dla dzieci i młodzieży, 

komiks itd.).   

3. Nagrodę stanowią: 

a) dyplom honorowy, 

b) nagroda pieniężna ufundowana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

4. Dyplom honorowy zostanie przyznany każdemu autorowi nominowanej publikacji.  

5. W przypadku nagrodzenia publikacji zbiorowej, dyplomy i nagrody pieniężne zostaną 

wręczone wszystkim współautorom lub współwydawcom nagrodzonej publikacji. 

 

II. Zasady konkursu 

 

1. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace wydane po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia  

a 31 grudnia roku kalendarzowego, poprzedzającego rok przyznania nagrody. Datą wydania 

dzieła jest data podana w publikacji, a w razie jej braku data wprowadzenia dzieła do 

sprzedaży detalicznej. 

2. Upoważnionymi do zgłaszania publikacji do Konkursu są: członkowie Kapituły, autorzy, 

wydawcy, bibliotekarze, księgarze, czytelnicy. 

3. W Konkursie mogą być brane pod uwagę publikacje ze zbiorów Poznańskiego 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

4. Nie jest dopuszczalne zgłaszanie do Konkursu publikacji, których autorami lub 

współautorami, wydawcami lub współwydawcami są członkowie Kapituły. 



6. Zgłoszenia należy dostarczyć na adres PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu, lub na 

adres poczty elektronicznej sekretariat@ptpn.poznan.pl do dnia 10 czerwca 2018 roku. 

Zgłoszenia składane po terminie nie będą uczestniczyły w Konkursie. 

7. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do Konkursu jest dostarczenie publikacji zgłaszanej 

do Konkursu wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do 

niniejszego regulaminu. 

8. Z wymogu dostarczenia publikacji zwolniony jest Organizator. 

9. Egzemplarze publikacji dostarczone na Konkurs nie podlegają zwrotowi. 

10. Publikacji zgłoszonej do Konkursu zgłaszający nie może wycofać. 

 

 

III. Kapituła 

 

1. Kapituła konkursu składa się z 6 przedstawicieli poznańskiego środowiska nauki i sztuki, 

reprezentujących różne dziedziny twórczości.  

2. Członków Kapituły powołuje Prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, który 

jest również członkiem i przewodniczącym Kapituły. Przewodniczący Kapituły kieruje jej 

pracami i przewodniczy obradom. 

3. Członkostwo w Kapitule ustaje na skutek pisemnej rezygnacji złożonej przez członka 

Kapituły, jego śmierci, a także w wyniku odwołania go z tej funkcji przez Prezesa PTPN.  

4. Na pierwszym posiedzeniu Kapituły Przewodniczący poinformuje członków o wysokości 

nagród pieniężnych przyznawanych w danym roku. 

5. Kapituła podejmuje decyzje o nominacjach i nagrodach na posiedzeniach niejawnych,  

w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów 

decyduje głos Przewodniczącego. Do podjęcia uchwały wymagana jest obecność ponad 

połowy składu Kapituły. Nieobecny na posiedzeniu członek Kapituły zobowiązany jest do 

przekazania swego głosu na piśmie. 

6. Kapituła ma prawo nie przyznać nagród we wszystkich kategoriach. 

7. Kapituła może wykluczyć z Konkursu każdą publikację, której treść oceni jako sprzeczną  

z prawem, zasadami współżycia społecznego, naruszającą prawa autorskie albo dobra 

osobiste osób trzecich lub będącą z tych powodów przedmiotem postępowania sądowego. 

8. Decyzje podjęte przez Kapitułę są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

9. Członkowie Kapituły są zobowiązani do zachowania poufności w sprawach dotyczących 

przebiegu posiedzeń i podejmowanych decyzji. 

10. Funkcję sekretarza Kapituły pełni wyznaczony pracownik PTPN. Do jego obowiązków 

należy: 

a) protokołowanie obrad Kapituły; 

b) utrzymywanie stałego kontaktu z członkami Kapituły, w tym powiadamianie ich  

o terminach spotkań i porządku obrad; 

c) pełnienie wszelkich czynności wykonawczych, wynikających z bieżących prac 

Kapituły i podejmowanych przez Kapitułę decyzji; 

d) organizacja uroczystości ogłoszenia laureatów i wręczenia nagród. 

11. Sekretarz nie ma praw członka Kapituły.  

 



 

IV. Wybór laureatów 

 

1. Ze zgłoszonych publikacji (w tym publikacji ze zbiorów PTPN), Kapituła nominuje do 

nagrody w każdej kategorii, nie więcej jednak niż 10 tytułów łącznie, z których wyłania 

dwóch laureatów. Informacja o nominowanych publikacjach zostanie podana do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej PTPN. 

2. Wybór laureatów przez Kapitułę nastąpi najpóźniej w trzecim tygodniu czerwca 2018 roku. 

3. Informacja o decyzji Kapituły będzie ogłaszana przez Przewodniczącego w dniu uroczystej 

gali. Do tego czasu informacja o przyznanych nagrodach jest poufna. 

 

 

V. Wręczenie nagród 

 

1. Nagroda będzie wręczana w terminie ogłoszonym z dwutygodniowym wyprzedzeniem na 

stronie internetowej PTPN. 

2. Uroczystość odbywać się będzie w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

3. Uroczystości będzie towarzyszyć wystawa książek poświęconych Wielkopolsce wydanych 

w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. 

4. Ustala się następujący porządek uroczystości: 

a) odczytanie przez Przewodniczącego protokołu z posiedzenia Kapituły Nagrody, 

b) prezentacja dziesięciu nominowanych do Nagrody publikacji, 

c) ogłoszenie wyników, 

d) laudacja Przewodniczącego Kapituły na cześć laureatów Konkursu, 

e) wręczenie Nagrody, 

f) spotkanie z laureatami Konkursu. 

5. Laureat i wydawca mają prawo umieścić na okładce nagrodzonej publikacji informację  

o uzyskaniu Nagrody. 

6. Laureat i wydawca mają prawo wykorzystać fakt uzyskania Nagrody podczas promocji 

nagrodzonej publikacji. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Prezesa Poznańskiego 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej. 

2. Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej 

Organizatora. 

3. Laureaci Konkursu zobowiązani są uiścić należny podatek od przyznanej nagrody 

finansowej zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

4. Organizator może odmówić przyjęcia publikacji lub wycofać ją z Konkursu w przypadku 

zaistnienia uchybień wobec zasad przewidzianych w regulaminie Konkursu. 

5. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  


