
Regulamin konkursu o nagrodę Komitetu Nauk o Kulturze PAN
za wybitne osiągnięcie naukowe z zakresu kulturoznawstwa

§ 1
1. Nagroda  przyznawana  jest  w  wyniku  postępowania  konkursowego
organizowanego przez Komitet Nauk o Kulturze PAN (zwany dalej „Komitetem”).
2. Przedmiotem  konkursu  są  pierwsze  wydania  prac  naukowych  z  zakresu
kulturoznawstwa opublikowane w roku poprzedzającym rok ogłoszenia danej edycji
konkursu.
3.  Prezes Polskiej Akademii Nauk (PAN) przyznaje corocznie jedną nagrodę za
wybitną monografię kulturoznawczą
4. Nagroda  ma  charakter  honorowy  i  przyjmuje  postać  dyplomu  za  wybitne
osiągnięcie naukowe.

§ 2
1.  Komitet  w  drodze  tajnego  głosowania  wyłania  spośród  swoich  członków
pięcioosobową Kapitułę nagrody.
2. Skład Kapituły zatwierdza Prezes PAN na wniosek Prezydium Komitetu.
3. Kapituła powoływana jest na okres danej kadencji Komitetu. 

§3
1. Do końca marca danego roku Kapituła na stronie internetowej Komitetu podaje do
wiadomości informację o ogłoszeniu kolejnej edycji konkursu.
2.  Zgłoszenia  kandydatury  może dokonać  każdy  z  członków Komitetu  kierując  do
Kapituły odpowiedni wniosek; zgłoszenia przyjmowane są  do końca czerwca danego
roku. 
3. Wniosek o nagrodę powinien zawierać podstawowe informacje o autorze zgłaszanej
pracy  oraz  zwartą  opinię  wnioskującego  członka  komitetu  o  dziele,  stanowiącą
uzasadnienie wniosku.
4.  Każdy  z  członków komitetu  może  składać  wnioski  o  nagrodę  dla  maksymalnie
dwóch prac.

§ 4
1.  Podstawowym kryterium oceny prac zgłoszonych do konkursu jest  ich  wkład w
rozwój kulturoznawstwa jako obszaru badawczego, zwłaszcza oryginalność tematyki i
nowatorstwo zastosowanych metod.
2. Kapituła ma prawo przyjąć dodatkowe kryteria oceny.
3. Kapituła wyłania kandydaturę do nagrody i za pośrednictwem Prezydium Komitetu
przedstawia ją wraz z uzasadnieniem Prezesowi PAN.
4.  Nagroda  może  nie  zostać  przyznana,  jeśli  zgłoszone  prace  nie  spełniają
merytorycznych i/lub formalnych wymogów określonych dla konkursu.
5. Ogłoszenie wyników konkursu następuje do końca października danego roku na
posiedzeniu Komitetu i na stronie internetowej Komitetu.
6. Wręczenie dyplomu następuje na ostatnim posiedzeniu Komitetu w danym roku
kalendarzowym.
7. Dyplom wręcza Prezes PAN lub osoba przez niego upoważniona.

§5
1. Projekt regulaminu konkursu oraz ewentualne zmiany w nim opiniuje Komitet.



2.  Komitet  może  zaproponować  zmiany  bądź  uzupełnienia  regulaminu  konkursu
przed ogłoszeniem jego kolejnej edycji.


